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SERGIO LUIZ DO AMARAL, JOSIANE DO AMARAL, PATRICIA FERREIRA 

PAPOTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1) 

RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenche os requisitos 

legais. 2) In casu, por meio do Ofício Circular nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito judicial na pessoa do (a) 

Dr. (a) CHARLES MIRANDA MEDEIROS, razão porque FIXO os honorários 

em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia realizar-se-á em dia, 

local e horário a ser designado pelo (a) perito (a) nomeado (a), que deverá 

informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo suficiente para que proceda à 

INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta oportunidade, registro que a 

nomeação do Perito se fez através do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 

22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, conforme extrato anexo. 3) 

INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de quinze (15) dias, 

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 4) 

Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao (a) profissional 

nomeado (a) cópia da inicial e dos documentos médicos e administrativos 

junto ao INSS, bem como dos quesitos apresentados pela parte autora 

(juntados com a inicial), deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora 

de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, 

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 

trinta (30) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de quinze (15) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de quinze 

(15) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 12 de março de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000541-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA IZIDORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000541-85.2018.8.11.0007 

AUTOR: LUCIANO DA SILVA IZIDORIO Advogado(s) do reclamante: 

MOISES ROBERTO TICIANEL, JOAO GABRIEL DAN LOPES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 1) RECEBO a inicial 

em todos os seus termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) In 

casu, por meio do Ofício Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado 

de 19.06.2013, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 
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concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

bem como, o levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito judicial na 

pessoa do (a) Dr. (a) PAMELA LUSTOSA REI, razão porque FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que a perícia 

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo (a) perito (a) 

nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com tempo 

suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de quinze (15) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao (a) profissional nomeado (a) cópia da inicial e dos documentos médicos 

e administrativos junto ao INSS, bem como dos quesitos apresentados pela 

parte autora (juntados com a inicial), deste Juízo e da parte ré (cuja cópia 

se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na 

Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte 

autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A 

parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 

trinta (30) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de quinze (15) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de quinze 

(15) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 12 de março de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001258-68.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

nos termos do processo acima indicado, para que proceda ao 

recolhimento das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante emissão de 

Guia de Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme 

disposições do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de 

pagamento nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000153-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

nos termos do processo acima indicado, para que proceda ao 

recolhimento das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante emissão de 

Guia de Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme 

disposições do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de 

pagamento nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002961-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUND E CALDAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002961-97.2017.8.11.0007 
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AUTOR: VALDINEIA DIAS RODRIGUES Advogado(s) do reclamante: LUIS 

AUGUSTO CUISSI, SIDNEI TADEU CUISSI RÉU: GUND E CALDAS LTDA - 

ME Vistos. Tendo em vista o motivo da devolução do AR, bem como da 

manifestação da autora indicando o endereço atualizado do requerido, 

conforme se vê aos autos, CANCELO a audiência de conciliação marcada 

para a presente data e REDESIGNO o ato para o dia 08 de maio de 2018, 

às 14h20min., a ser realizado no CEJUSC desta Comarca, mantendo 

inalterada as demais determinações. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta Floresta-MT, 12 de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002576-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DALVA NUNES MOUZINHO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

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

Diligência Negativa sob Id 12191271, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000466-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PINHEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Executada, 

nos termos do processo acima indicado, para pagar o débito a que foi 

condenada, conforme Requerimento da Parte Exequente contendo 

demonstrativo atualizado sob Id 12194396, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver (Art. 523 CPC). O débito será acrescido 

de multa de dez por cento, além de honorários advocatícios também de 

dez por cento caso não seja pago no prazo anterior (Art. 523, §1º CPC). 

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

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

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525 

CPC). VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002407-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE PAULO GOMES (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante emissão de Guia de 

Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições 

do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento 

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001406-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001406-45.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA Advogado(s) do 

reclamante: MARIA JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BMG 

Advogado(s) do reclamado: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS 

FERREIRA contra BANCO BMG S/A., todos devidamente qualificados. 

Analisando atentamente os documentos que instruíram a inicial, nota-se 

que a autora não é alfabetizada, conforme se vê na inicial, sabendo 

apenas escrever o seu nome, como consta na procuração juntada nos 

autos. Não obstante isso, a procuração outorgando poderes à patrona 

postulante deve ser feita por instrumento público, o que não se verifica no 

vertente caso. Acerca da necessidade de instrumento público de 

procuração em casos como esse, o TJMT tem entendido: “[...] 2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (TJMT - AI 

10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

18/05/2015)”.Grifei. Assim, CONVERTO o julgamento em diligência. 

INTIME-SE a parte autora para regularizar a representação processual, no 

prazo de 30 (trinta) dias, juntando aos autos procuração pública, ou, no 

mesmo prazo, comprove que a parte autora foi devidamente alfabetizada, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Após decorrido tal prazo, 

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

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 

5º de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102886 Nr: 4560-64.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECFV, Eduardo Silveira Fraiz Vasques, João Haylgton 

Canhos, Diana de Carli Canhos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Delta Construções 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Domingues 

Marquezini - OAB:15852/MT, Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Em análise ao processo, considero ser imperioso a realização de 

audiência de instrução e julgamento para o deslinde do feito, portanto, 

DEFIRO o pedido de fls. 545, e designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 15 de maio de 2018, às 13h30min, assim:

INTIMEM-SE ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na 

intimação da parte autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 

do CPC/2015, para o caso de não comparecimento.

CONSIGNO que as testemunhas arroladas pela parte autora às fls. 20, 

bem como as que a parte requerida vier a apresentar devem comparecer 

em Juízo, independente de intimação, 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.
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INTIMEM-SE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62058 Nr: 1903-57.2009.811.0007

 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 Finasa S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) da(s) 

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da 

devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108378 Nr: 3837-11.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josaias Vieira de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

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

OAB:5476/MT

 Nos termos do Art. 12 da Lei 6.830/1980 e do Art. 701, XVII da CNGC, 

impulsiono estes autos com o fito de intimar a Parte Executada, na figura 

de seus Advogados, acerca da Penhora e Avaliação encartada sob Fls. 

86/88. No prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora 

(Art. 16, III da Lei 6.830/1980), o Executado poderá oferecer Embargos.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135124 Nr: 418-75.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice do Nascimento

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte 

Requerente/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 99897 Nr: 1415-97.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naura Schicoviski Pardin

 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:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação das partes acerca do 

retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça, para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132228 Nr: 6355-03.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelia da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

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

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

Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

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

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

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

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

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

proferir despacho ou decisão, consignando que os prazos processuais 

estarão suspensos no período de recesso forense, nos termos do 

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

de Mato Grosso.

Findo o recesso forense, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66567 Nr: 6106-62.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson de Jesus Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

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

OAB:MT0018164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2.3) Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a 

perícia, INTIMEM-SE ambas as partes acerca da data, local e horário da 

perícia, consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e 

horário designados, para se submeter ao exame pericial.2.4) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de quinze (15) dias, seus pareceres.2.5) 

O laudo pericial deverá ser apresentado em trinta (30) dias, a contar da 

data designada para realização da perícia.2.5.1) O laudo pericial deverá 

conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica 

realizada, indicação do método utilizado, resposta conclusiva a todos os 

quesitos apresentados, bem como, em linguagem simples, indicar como 

alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §

§ 1º e 2º, CPC/2015).INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108989 Nr: 4448-61.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hoever de Souza Lima, Edson Arrotéia, José Antonio 

Tobias, Marcos Antônio Palma Torres, Ângela Maria dos Passos, Alfeo 

Boscoli Neto, Floresta Amazônica Hotel e Turismo Ltda, Sandra Carla 

Araújo Martins dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSROD Construções Rodoviárias Ltda. - ME 

(Pinheiro Engenharia e Construções)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON DE CARVALHO - 

OAB:12068, Edson de Carvalho - OAB:MT 1810-A, Luana Liporace 

Pires da Silva - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Oliveira Busquete 

Tangerino - OAB:289.605/SP

 Vistos.
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Inicialmente, quanto ao pleito de reconsideração de fls. 189, para que o 

Juízo determine a avaliação dos bens móveis encontrados por pesquisa 

via RenaJud, INDEFIRO o pedido, nos termos do despacho de fls. 187, uma 

vez que o Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que a 

modalidade de avaliação em tela não é permitida (art. 871, inciso IV, do 

CPC/15).

Ademais, verifico que a parte executada não foi intimada para se 

manifestar acerca da consulta, razão pela qual, em observância aos arts. 

841 e 915, ambos do CPC/15, DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo oponha 

embargos.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94042 Nr: 2251-07.2011.811.0007

 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: LVdS, BVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Amarildo Gomes da Silva, Cpf: 

56997027172, Rg: 0889095-1 SSP MT Filiação: Paulo Gomes da Silva e 

Edevita Bispo de Oliveira, data de nascimento: 20/02/1974, brasileiro(a), 

natural de Eldorado-MS, solteiro(a), caminhoneiro, Endereço: Rua Caxias 

dos Sul, 824, Bairro: Terra Rica, Cidade: Sinop-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 492,23 (quatrocentos e noventa e dois 

reais com vinte e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 34. Fica cientificada de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. Mandar 

gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento n° 12/2017-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53689 Nr: 5697-57.2007.811.0007

 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: Jadir Everaldo Strada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Dalastra Bento & Cia Ltda - Me

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

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

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

Considerando que em audiência de fls. 209 ambas as parte requereram a 

produção de prova pericial, sendo o pedido deferido, contudo, até o 

momento, a perícia não foi realizada, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se quanto a produção da 

referida prova.

 Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57991 Nr: 2513-59.2008.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helieldes Dantas Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Vieira de Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abenur Amurami de Siqueira - 

OAB:MT 9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Paulo Vieira de Salles 

Filiação: , brasileiro(a), convivente, mecanico, Endereço: 

Av.matogrosso,nº237, Bairro: Industrial, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:505,09 (quinhentos e cinco reais com nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 129. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais com oitenta e cinco centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 128,24 (cento e vinte e oito reais com vinte e quatro 

centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento n° 12/2017-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45141 Nr: 4438-61.2006.811.0007

 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): NILVA DE FATIMA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 

6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Nilva de Fatima Pereira, Cpf: 

53198689104, Rg: 790.971 SSP MT Filiação: Jose Pereira e Marina Cesario 

Pereira, data de nascimento: 22/08/1964, brasileiro(a), convivente, 

Endereço: Perimetral Industrial, Chacara Ci-10, Bairro: Cidade Alta - (St Nor 

- 3), Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:561,70 (quinhentos e sessenta e um reais 

com setenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 56. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 461,55 

(quatrocentos e sessenta e um reais com cinquenta e cinco centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 100,15 (cem reais com quinze 

centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT
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Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento n° 12/2017-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48857 Nr: 871-85.2007.811.0007

 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): Maria da Conceição Messias Silva

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Maria da Conceição Messias 

Silva, Cpf: 45199183168 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Eurico 

Gaspar Dutra (E-3) N° 303 (Quadra 06, Lote 06), Bairro: Setor e, Cidade: 

Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:618,82 (seiscentos e dezoito reais com 

oitenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 49. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 484,58 

(quatrocentos e oitenta e quatro reais com cinquenta e oito centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 134,23 (cento e trinta e quatro reais 

com vinte e três centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento n° 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67549 Nr: 511-48.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Prado dos Santos, Moisés Prado dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLYAN DE SOUZA MARIA - 

OAB:22421/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT, 

Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/O, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca 

da Carta Precatória encartada nos presentes autos, às fls. 94/99.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000274-84.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GADIOLA (AUTOR)

JOSE BERNARDES DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSE LAPINSKI TROJAN (RÉU)

VITOR TROJAN (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo: 1000274-84.2016.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o patrono da parte autora acerca do documento de id. 4314187, 

para providências no prazo de quinze (15) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta 

Floresta, 12 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003264-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINAYA DO NASCIMENTO REFATTI DA SILVA (RÉU)

 

Processo: 1003264-14.2017.8.11.0007 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação do(a) patrono(a) da parte autora para, no prazo de 

cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da diligência necessária para os 

atos processuais (expedição de mandado), de acordo com o Provimento 

nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia 

para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Alta Floresta, 13 de março de 2018.

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

Processo Número: 1002547-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. (RÉU)

F. A. D. S. (RÉU)

F. R. D. S. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo: 1002547-02.2017.8.11.0007 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação do advogado da parte autora, acerca da 

contestação apresentada (ID. 11472097) e demais documentos, para 

oferecer impugnação, no prazo de quinze (15) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta 

Floresta, 13 de março de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 109631 Nr: 5145-82.2013.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Naiara Rossa Morello - OAB:17433/MT, Samantha 

Tonhá Flôres - OAB:13600/MT

 Vistos,

Trata-se de cumprimento obrigação de pagar imposta em sentença em que 

polo passivo não se opôs e nem pagou o débito, tendo a parte exequente 
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atualizado o débito.

 Diante disso, homologo o cálculo apresentado às fls. 150/151 e determino 

a expedição do necessário para o pagamento do devido pelo município, 

nos termos do art. 535, II do CPC.

 Decorridos dois meses, intime-se o polo ativo para manifestação quanto à 

extinção.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 116140 Nr: 4390-24.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Pinzan Laverdi

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

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Mato Grosso - OAB:, Procurador do Município de Alta Floresta-MT 

- OAB:

 2 – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de mérito, por perda superveniente 

de seu objeto e a consequente ausência de interesse processual, com 

lastro nos arts. 485, IV e 488, do CPC;3 – REVOGO a tutela de urgência 

anteriormente concedida nos autos;4 - EXTINGO o feito com resolução de 

mérito;5 – Sem custas e honorários.Havendo trânsito em julgado, 

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 98085 Nr: 6647-27.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Dyemerson dos 

Santos Santos Filiação: , brasileiro(a),

 FINALIDADE: Efetuar a INTIMAÇÃO da parte executada Dyemerson dos 

Santos, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo de 

quinze (15) dias, efetue o pagamento do débito a que foi condenada, 

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

multa automática de dez por cento (10%) sobre o valor do débito e também 

honorários de dez por cento (10%).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

promoveu o cumprimento de sentença em face do requerido Dyemerson 

dos Santos, proprietário do estabelecimento denominado "Lan House", 

sendo que o mesmo é devedor de uma quantia de 03 salários mínimos de 

referência a serem destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Carlinda-MT, sendo o crédito oriundo de uma multa 

administrativa por infração, implementando a incidência de juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo IGPM sobre o aludido valor que 

corresponde a R$ 2.811,00 a serem depositados ao Fundos Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, CNPJ 19.113.111/0001-32 / Banco 

do Brasil / Agência 1177-0 / Conta Corrente 22.651-3, prazo para 

pagamento: 30 dias contados da intimação.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Através do petitório de fls. 65/66, 

postula a parte exequente o cumprimento da sentença de fls. 58/62, 

pugnando pela intimação da parte devedora Dyemerson dos Santos para o 

pagamento do débito exequendo (atualizado às fls. 67). Assim, 

DETERMINO: 1) INTIME-SE a parte executada Dyemerson dos Santos, na 

forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo de quinze (15) 

dias, efetue o pagamento do débito a que foi condenada, devidamente 

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

automática de dez por cento (10%) sobre o valor do débito e também 

honorários de dez por cento (10%). 2) Após decorrido o prazo de que 

trata o item anterior, caso haja informação de pagamento nos autos e ela 

não tenha originado da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o 

que for de seu interesse, no prazo de quinze (15) dias. 3) Se decorrido tal 

prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que 

deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 4) Transcorrido 

o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso 

do prazo também de quinze (15) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

caput, CPC/2015). ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anne Mariele de 

Cássia Monteiro, analista judiciária, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 67449 Nr: 6527-52.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arani Cunha Almeida - 

OAB:OAB/SP163.558, Fausto hiroki Yamauchi - OAB:204104, Marcelo 

Miguel Alvim Coelho - OAB:156347/SP, Peterson Venites Komel 

Junior - OAB:OAB/RJ160.500-B

 Vistos,

Considerando que, como regra, a apelação possui efeito suspensivo, 

determino a intimação da parte executada para que, em até 10 dias, 

informe o andamento do julgamento da apelação interposta contra a 

sentença prolatada nos autos dos embargos à execução, sob pena de 

prosseguimento do feito.

No mesmo prazo, INTIME-SE a exequente para que, querendo, manifeste 

sobre a suspensão do feito em decorrência do trâmite do aludido recurso.

Ao final, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 52449 Nr: 4535-27.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cajelu Comercio de Calçados Ltda - Me, Carla 

Oliveira Rodrigues, MARLE RODRIGUES OLIVEIRA

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos,

A apresentação de contestação por negativa geral não causa entrave ao 

prosseguimento da execução, principalmente pela presunção de certeza e 

liquidez da certidão de dívida ativa (art. 3º, LEF).

Ante o exposto, DETERMINO a intimação da exequente para que em até 10 

dias traga memória atualizada do cálculo do débito.

Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119705 Nr: 7273-41.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaques do Nascimento Silva

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

Central em Liquidação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Ana Cláudia Silveira Curado - OAB:247568/SP, Loide 

da Silveira Souto Figueiredo - OAB:357311/SP, Rita Paschoalina de 

Souza - OAB:8.148/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP, 
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Tibério Augusto Visnardi Ferreira - OAB:276863/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de adjudicação 

compulsória e DETERMINO a transferência de titularidade do imóvel situado 

no Lote 05, Quadra R-18, Setor Misto, em Carlinda-MT para o nome de 

Jaques do Nascimento Silva, independentemente da conferência de 

certidões negativas de débito da requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, 

sem prejuízo das demais formalidades, que deverão ser 

observadas.Condeno a requerida ao pagamento das custas e de 

honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, 

estando a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça (§3º, art. 99, 

CPC), concedida neste ato.Havendo trânsito em julgado e nada sendo 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 110039 Nr: 5581-41.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Sedda Celante, Alzerina Malini Celanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Giuliano Dias de Brito - 

OAB:MS/14400

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

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para CITAÇÃO DA REQUERIDA ALZERINA MALINI CELANTI, no 

prazo de 5 dias, de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no 

DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das diligências 

dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 105672 Nr: 918-49.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pellegrini Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:5871-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para os atos processuais, no prazo de 5 dias, de acordo com 

o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 

4º: A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 95144 Nr: 3474-92.2011.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdMdS, MdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

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

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

executada a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido 

de extinção sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 95184 Nr: 3517-29.2011.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS, MdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

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

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

executada a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido 

de extinção sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 95354 Nr: 3694-90.2011.811.0007

 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: João Arcanjo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ribeiro Taques Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos Resende - 

OAB:MT/6.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para citação no endereço do imóvel, no prazo de 5 dias, de 

acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 

10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140815 Nr: 3383-26.2016.811.0007

 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: EPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJPdS

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, indicando qual dos 

genitores ficará a incumbência de presatr alimentos prevista no item "d" do 

acordo de fls. 72/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 39773 Nr: 421-79.2006.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda., João Carlos Janzen

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

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

requerendo o que de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000274-84.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GADIOLA (AUTOR)
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JOSE BERNARDES DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSE LAPINSKI TROJAN (RÉU)

VITOR TROJAN (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Processo: 

1000274-84.2016.8.11.0007 Valor causa: R$ 20.000,00 - Tipo: Cível - 

Espécie: USUCAPIÃO AUTORES: MICHELE GADIOLA E JOSE BERNARDES 

DE OLIVEIRA FILHO REQUERIDOS: VITOR TROJAN, contador, portador do 

CPF nº 048.413.521-04, CI/RG nº 9999 SSP/MT, e sua esposa CLARISSE 

LAPINSKI TROJAN, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº 

000001223 e sob o CPF nº 406.964.051-72. CITANDOS: VITOR TROJAN e 

sua esposa CLARISSE LAPINSKI TROJAN. FINALIDADE: CITAÇÃO DO 

REQUERIDOS acima qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, responder aos termos da presente ação e que, não contestada em 

tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015. RESUMO DA INICIAL: Michele 

Gadiola e seu cônjuge José Bernardes de Oliveira, propuseram a presente 

AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA com fundamento no artigo 1.242, do 

Código Civil, observando-se o procedimento especial previsto nos arts. 

941 e seguintes do CPC, em face de Vitor Trojan e sua esposa Clarisse 

Lapini Trojan. No dia 06/01/1980 e 20/01/1989, os genitores da Autora 

adquiriram, por contrato particular de compra e venda do imóvel descrito a 

seguir situado na Gleba de Alta Floresta-MT, conforme planta e memorial - 

Imóvel 01: com área de 30.120,00 ha (trinta mil e cento e vinte), 

descreve-se a fração de 1,2500 há, denominado Lote 63/2, situado na 

Gleba Alta Floresta, Estado de mato Grosso; A genitora da Autora faleceu 

no dia 21 de maio de 1991 e o genitor no dia 26 de novembro de 1996. 

Desde o falecimento dos genitores a Autora passou a administrar a 

propriedade, portanto, à aproximadamente 18 (dezoito) anos, mantendo, 

com a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, estabelecendo no 

local a sua moradia e animus domini explorando-o para atividades ligadas 

à agricultura familiar, além de realizar o pagamento dos impostos. 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel 01: com área de 30.120,00 

ha (trinta mil e cento e vinte), descreve-se a fração de 1,2500 ha, 

denominado Lote 63/2, situado na Gleba Alta Floresta, Estado de mato 

Grosso. DECISÃO: Vistos etc.(...) 4) CITE-SE a parte requerida, devendo 

constar que o prazo para responder aos termos da presente ação é de 

quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, se presumirão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme o artigo 

344, do CPC/2015. 5) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

usucapiendo e seus cônjuges, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/2015, 

devendo constar no mandado que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, 

se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme o artigo 344, do CPC/2015. 6) CITEM-SE, por edital, com prazo de 

trinta (30) dias, os réus incertos e desconhecidos, bem como terceiros 

interessados, na forma do artigo 259, inciso I, do CPC/2015. 7) 

NOTIFIQUEM-SE os representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e 

Municipal, encaminhando-se a cada um dos referidos entes cópias da 

inicial e dos documentos que a instruiu. 8) CIÊNCIA ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Eu, Moacir de Castilho, digitei. Alta 

Floresta-MT, 13 de março de 2018. MOACIR DE CASTILHO MATRÍCULA 

7104 S E D E D O J U Í Z O E I N F O R M A Ç Õ E S : Av. Ariosto da Riva, 

1.987, Bairro: Centro, Cidade: Alta Floresta-MT, Cep:78580-000, Fone: (66) 

3512-3600.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000587-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA KRISTINA BERTOLDI (EXECUTADO)

IRENE HISAYO HIROTA BERTOLDI (EXECUTADO)

RUBENS JEAN DA CRUZ (EXECUTADO)

LIDER SOLUCOES INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000587-74.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: LIDER 

SOLUCOES INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, RUBENS 

JEAN DA CRUZ, KATIA KRISTINA BERTOLDI, IRENE HISAYO HIROTA 

BERTOLDI Vistos, Nos termos do art. 76 do CPC, intime-se o subscritor da 

petição inicial para que em 15 dias regularize sua representação 

processual por meio da juntada de termo de posse, sob pena de extinção 

do feito. Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos. Às providências. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69948 Nr: 2920-94.2010.811.0007

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes Maria Vargas

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso que negou o provimento ao recurso de Agravo de 

Instrumento interposto pela requerente, conforme decisão às fls. 157/158, 

INTIME-SE a requerente para que, no prazo de 15 (quinze dias), anexe aos 

autos a via original da Cédula de Crédito Bancário, em conformidade com a 

decisão proferida às fls. 103/104, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 163976 Nr: 1034-79.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHdSS, MJdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, conforme deprecado, servindo a cópia como mandado, desde 

que preenchidos os requisitos previstos no art. 260, do Código de 

Processo Civil.

Cumprido o ato e observadas às formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem, com nossas homenagens.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111321 Nr: 6953-25.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo de Almeida Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:13.242-A
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 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Acórdão, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada, nos termos do artigo 513, §2º, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito (fl.172), acrescido de custas, se houver.

Não havendo advogado constituído nos autos para representar o 

Devedor, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais 

parágrafos do referido artigo.

 Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC, 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.

Por fim, se certificado o trânsito em julgado da sentença e, transcorrido o 

prazo do artigo 523 do CPC, mediante recolhimento das respectivas taxas, 

a parte exequente poderá requerer diretamente ao Cartório Distribuidor, 

mediando o pagamento da respectiva taxa, a expedição de certidão, nos 

termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no 

artigo 782, §3º do mesmo diploma.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 27168 Nr: 3705-03.2003.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSH-E

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, 

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

parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.Intime-se, na pessoa do 

patrono.Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94572 Nr: 2839-14.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT e 

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119367 Nr: 7041-29.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles da Silva Aquino

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117520 Nr: 5562-98.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Augusto Rodrigues de Souza

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121051 Nr: 8279-83.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini, Maria 

Renilda Leal dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taciane Fabiani - 

OAB:17355-B

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento 

antecipado da lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o feito, nos termos 

estabelecidos no art. 357, do CPC.

O processo está em ordem. As partes são legítimas, não havendo 

irregularidade a ser sanada, dou o feito por saneado.

No ponto, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

fixo o seguinte ponto controvertido: o descumprimento ou não das 

clausulas contratuais; a incidência ou não da teoria da imprevisão.

 INTIME-SE as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, nos termos do art. 357, § 1º, sob 

pena de se tornar estabilizada a presente decisão.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de 

abril de 2018, às 14:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as partes e 

suas testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado no prazo comum de 

15 (quinze) dias, a contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, 

§ 4º, do CPC). Consignando-se ainda, que as testemunhas serão 

intimadas nas pessoas dos patronos das partes.

INTIMEM-SE as partes para comparecimento pessoal, ocasião em que 

serão tomados os depoimentos pessoais, sob pena de confesso, 

conforme o artigo 385, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ademais, desentranhe-se dos autos a petição de fl. 101, tendo em vista 

que se trata de petição juntada em duplicidade, conforme se vê às fls. 

99/100.

 INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 161946 Nr: 7048-16.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Augusto Teixeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de interposição de Embargos à Execução ajuizado por José Luiz 
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Augusto Teixeira em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Apresenta o Executado/Embargante os presentes embargos onde 

sustentara preliminarmente, a nulidade da penhora, por tratar-se de bem 

único do executado utilizado par a sua moradia e para desenvolvimento de 

atividade granjeira, bem como a ocorrência da coisa julgada material. No 

mérito, argui o ferimento do princípio da ampla defesa e do contraditório.

 Outrossim, a execução já está garantida por meio da penhora do imóvel 

sob a matricula n° 20.062 do Livro 2-CV à fl. 167/170 (dos autos em 

apenso).

Intime-se a parte embargada/exequente para impugnar, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 163612 Nr: 821-73.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT, EMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafaela Marques de Toledo

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Cumpra-se, conforme deprecado, servindo a cópia como mandado, desde 

que preenchidos os requisitos previstos no art. 260, do Código de 

Processo Civil.

Cumprido o ato e observadas às formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem, com nossas homenagens.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96941 Nr: 5440-90.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVGP, FVGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

pelo prazo de 06 (seis) meses.

2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 163923 Nr: 994-97.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Victor de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Milani - OAB:11984

 Vistos.

Cumpra-se, conforme deprecado, servindo a cópia como mandado, desde 

que preenchidos os requisitos previstos no art. 260, do Código de 

Processo Civil.

Cumprido o ato e observadas às formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem, com nossas homenagens.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 26454 Nr: 3218-33.2003.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdLE

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, 

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

parte beneficiária da Gratuidade de Justiça.Intime-se, na pessoa do 

patrono.Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62132 Nr: 1800-50.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAP, GASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

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

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT e 

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104913 Nr: 96-60.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soldi Lammel Massoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Assistência à Saúde dos 

Servidores do Estado - MT Saúde

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bergamo - 

OAB:10.497-A, Kelen Taques Siqueira Matta - OAB:MT 14.218, 

REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505

 Vistos,

 Aguardem os autos em cartório até que seja verificado o eventual 

pagamento da RPV (Requisição de Pequeno Valor).

Após, cumpra-se a decisão do parágrafo terceiro da fl. 114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8315 Nr: 92-14.1999.811.0007

 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): Francisco Molina Junior

 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

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 208.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 15 Nr: 128-56.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POFFO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MOGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, RICARDO AUGUSTO MONTEIRO BASTOS - 

OAB:5775/MT

 ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso II do CPC.Determino a expedição de ofício ao 

Detran/MT, para a baixa da restrição gravada sobre o veículo (fl. 

153).Inexistente a condenação da parte exequente ao pagamento das 

custas processuais, eis que isenta e ao pagamento de honorários 

advocatícios, eis que a parte executada, com seu inadimplemento, deu 

causa ao ajuizamento da presente execução, bem como não houve 

manifestação defensiva nessa fase procedimental.Intimem-se.Após o 

transito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25259 Nr: 2594-81.2003.811.0007

 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: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdS

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

aos autos planilha atualizada do débito.

 Após, conclusos para análise do pedido de penhora.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64627 Nr: 3349-95.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Vezentin - ME, Altair Vezentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magno José da Silva - 

OAB:9.246-E, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT e 

da Ordem de Serviço n° 001/2018-GAB, impulsiono estes autos, a fim de 

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135168 Nr: 447-28.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Machado de Souza

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

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

Wilson Ribeiro Filho - OAB:1275674

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

OAB:17.811-0 MT, Julliana Letícia do Carmo - OAB:12.261, Kharen 

da Costa Luchtenberg - OAB:15.621, Valéria Cristina Baggio de 

Carvalho Richter - OAB:43676

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153746 Nr: 2964-69.2017.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barros Braga Ltda, Nilton Luiz 

Pinheiro Braga, Heloisa Albuquerque de Barros Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudemir Colucci - 

OAB:74968/SP, Fransergio Gonçalves - OAB:296438/SP, Leandro 

Barban Terra - OAB:328597/SP, Victor Colucci Neto - OAB:238342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98142 Nr: 6707-97.2011.811.0007

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Muhlbeier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Alves Magalhães 

Silva - OAB:26.264, Amanda de Lima Umbelino Gomes - OAB:8.736, 

Giulio Alvarenga Reale - OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Amâncio Nazário 

Filho - OAB:16.491-MT, Juliane Giacomin da Cruz - OAB:16.357-O/MT

 Vistos.

Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101536 Nr: 3027-70.2012.811.0007

 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: Celio Aparecido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Adão de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119848 Nr: 7368-71.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Laerte Rabecini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cloves Moraes Mascarenhas, Delis Brandão 

Lima Mascarenhas, JOSÉ APARECIDO DA SILVA, Juvelina Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12069, Edenir Righi - OAB:8.484

 Vistos. (...) Em observância ao que preceituam os incisos II e IV, do art. 

357, do CPC, delimito como questões de fato e de direito relevantes:a)O 

inadimplemento contratual por parte dos requeridos Cloves Moraes 

Mascarenhas e Delis Brandão Moraes Mascarenhas, sua data e, em caso 

positivo, o valor remanescente do débito;b) Em caso de inadimplemento, a 

existência de perdas e danos e seu valor;c)O conhecimento e anuência 

tácita (ou não) do Autor ao contrato de compra e venda entabulado entre 

os requeridos, cuja rescisão requer o Autor; d)A validade (ou não) do 

aditivo contratual de fls. 26/28, celebrado entre o autor e os primeiros 

requeridos, em 30/04/2013, sem a presença de José Aparecido da Silva e 
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sua esposa, e após a outorga da escritura de fls. 129/130, o qual elevou 

substancialmente o preço da área (acréscimo de mais de 100% do preço 

originário), sua validade (ou não).Tendo em vista a conexão existente 

entre este feito e os autos sob o ID 119794, bem como considerando-se a 

relação de acessoriedade com os autos sob o ID 135682, haverá o 

julgamento conjunto entre todos os feitos e as provas produzidas neste 

feito serão aproveitadas para o julgamento daqueles.De imediato, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, peçam 

esclarecimentos ou solicitem ajustes às delimitações de questões de 

direito relevantes, sob pena de se tornar estável a presente decisão (§1º, 

art. 357, CPC).No mesmo prazo, devem as partes indicar as provas que 

pretendem produzir.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135682 Nr: 736-58.2016.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Laerte Rabecini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cloves Moraes Mascarenhas, Delis Brandão 

Lima Mascarenhas, JOSÉ APARECIDO DA SILVA, Juvelina Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12069, Edenir Righi - OAB:8.484

 Vistos. Aguarde-se o deslinde dos autos sob o ID 119848. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119794 Nr: 7333-14.2014.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DA SILVA, Juvelina Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Laerte Rabecini, Cloves Moraes 

Mascarenhas, Delis Brandão Lima Mascarenhas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogerio de Oliveira - 

OAB:11324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12069, Edenir Righi - OAB:8.484

 Vistos. Aguarde-se o deslinde dos autos sob o ID 119848. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111262 Nr: 6889-15.2013.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atenda Comercio e Representação Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Viegas de Almeida 

Caffaro Gonçalves - OAB:36766/GO, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão de fl. 69, por 

intermédio da Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o 

comprovante do recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57730 Nr: 2362-93.2008.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elzi Rosa Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:225.061/SP, Ricardo Neves 

Costa - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão de fl. 147, por 

intermédio da Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o 

comprovante do recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69395 Nr: 2367-47.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo retro,.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 31595 Nr: 1610-63.2004.811.0007

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlete Aparecida da Silva Carnivallori

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo de fls. 239.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101969 Nr: 3530-91.2012.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zamir José Mendes, Simone Cristine Cecon 

Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia designada para o dia 

02/05/2018, que será realizada pela Real Brasil Consultoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124117 Nr: 1897-40.2015.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOD

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121382 Nr: 242-33.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza Nunes de Castro

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153610 Nr: 2879-83.2017.811.0007

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

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

TRABALHO

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

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

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

OAB:4754/MT, Vinicius Manoel - OAB:19532-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar os Procuradores do 

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

que pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105405 Nr: 631-86.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carvalho & Loti Ltda. - ME, Marcio Carvalho, Ana Maria 

Loti

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das PARTES, por 

meio dos seus advogados, para manifestação acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como 

para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59282 Nr: 3989-35.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Conceição Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, por 

intermédio dos procuradores habilitados, para, querendo, manifestar sobre 

as alegações do curador especial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14583 Nr: 101-68.2002.811.0007

 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 Dibens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Gazzi - OAB:6028-A, 

Ricardo João Zanata - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a Secretaria de Vara acerca da existência ou não de 

substabelecimento ou procuração ao advogado subscrito no petitório de fl. 

93.

 Por outro lado, caso conste nos autos voltem-me os autos conclusos.

 Outrossim, caso não tenha substabelecimento ou procuração nos autos 

em favor do causídico de fl.93, intime-se a parte autora para regularizar a 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67799 Nr: 762-66.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. R. Boraczynski ME, Izabel Regina 

Boraczynski

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 INTIME-SE a exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130096 Nr: 5180-71.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anadilio Joaquim de Oliveira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RAYANNY L. MIRANDA NOCETI - OAB:18.652, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

 INTIME-SE a requerente pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34519 Nr: 23-69.2005.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Lourenção

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que houve o pagamento dos honorários sucumbenciais 
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(fl.156), determino a expedição de alvará relativo aos honorários 

sucumbenciais em favor da patrona da parte autora cujos dados 

bancários estão indicados à fl. 158.

Considerando que fora expedido PRECATÓRIO em favor da autora e ainda 

não fora devidamente pago, permaneçam os autos em Cartório até o 

efetivo pagamento, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39358 Nr: 4706-52.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Furlan Celestino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Saul Amiden - 

OAB:14.723-E, Andrea Rosan Dias Figueredo Zamar Taques - 

OAB:8.233 - MT., Diego Gomes da Silva Lessi - OAB:15.159/MT, 

Jorge Aurélio Zamar Taques - OAB:4700, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, via sistema INFOJUD e RENAJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência bens e/ou valores e veículos 

registrados em nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

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

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

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

depositário do bem.

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

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

passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96477 Nr: 4928-10.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda - ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Vistos.

Antes de analisar o pleito retro, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado da dívida e 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99848 Nr: 1362-19.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a informação retro, procedo a baixa da restrição dos 

veículos de fls. 88 e 90.

 Outrossim, 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.: 47770 Nr: 7203-05.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHNdS, RAMNS, RMNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdSS

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Renato Salicio Fabiano 

- OAB:14.474-A/MT

 Vistos.

Ante a certidão retro, intime-se pessoalmente a parte exequente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138556 Nr: 2206-27.2016.811.0007

 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: Luciana Silva Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Claudio da Silva Pinheiro

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerente: Luciana Silva Pinheiro, Cpf: 

01883871379, Rg: 015506762000-0 SSP MA Filiação: Conceição de Maria 

da Mata Silva, data de nascimento: 23/06/1980, brasileiro(a), natural de 

São luis-MA, casado(a), Endereço: Rua T-03, N 96, Casa 07, Bairro: Setor 

Industrial, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 386,33 (trezentos e oitenta e seis reais 

com trinta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 15. Fica cientificada de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. Mandar 

gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento n° 12/2017-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50567 Nr: 2670-66.2007.811.0007

 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): Valdir Vilmar Benetti

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Valdir Vilmar Benetti, Cpf: 

53198700191 Filiação: Jose Vilmar Benette e Maria Tardivo Benette, data 

de nascimento: 04/06/1955, brasileiro(a), natural de Engenheiro beltrao-PR, 

, Endereço: Rua D-2 N° 234, Bairro: Setor D, Cidade: Alta Floresta-MT
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Valor das Custas Processuais:565,21 (quinhentos e sessenta e cinco 

reais com vinte e um centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 44. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

435,67 (quatrocentos e trinta e cinco reais com sessenta e sete centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 129,54 (cento e vinte e nove 

reais com cinquenta e quatro centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica 

cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas 

finais ou remanescentes, preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das 

custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar 

gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento n° 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137007 Nr: 1401-74.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Controller Serviços Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilene de L. P. Ferreira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DALPASQUALE - 

OAB:12071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “Desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 163697 Nr: 871-02.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucimara Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Dante Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20.262-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113387 Nr: 1922-87.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Danielides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66120 Nr: 5605-11.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DE VARGAS COMÉRCIO, Hugo Leonardo 

Carvalho Favarin, Rosilei Adriana de Vargas

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão de fl. 91, por 

intermédio da Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o 

comprovante do recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125461 Nr: 2620-59.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Remi Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: "não existe o número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139281 Nr: 2582-13.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha do Nascimento

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129165 Nr: 4687-94.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erli Hubner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115777 Nr: 4070-71.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casagranda Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira da Silva

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - OAB:41194B

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar acerca do 

ofício de fl. 74, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130740 Nr: 5556-57.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevina Borges da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: "não existe o número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132176 Nr: 6322-13.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Vicente Correia, Agnaldo Aparecido 

Vicente Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo retro,.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141903 Nr: 4005-08.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Elaine Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Hugo Roger 

de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: "não existe o número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25106 Nr: 2485-67.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Pereira dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, por 

intermédio dos procuradores habilitados, para, querendo, manifestar sobre 

as alegações do curador especial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48358 Nr: 106-17.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxlub Logística e Distribuição de Peças e Derivados de 

Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODOPEL- COMÉRCIO DOBRI DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Barros - 

OAB:TO/2746, Rosana dos Santos Leite - OAB:MT/10.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte requerente, 

por meio dos seus advogados, para comparecer nesta Secretaria, com a 

finalidade de retirar a certidão para fins de averbação de bens, no prazo 

de 05(cinco) dias, bem como no prazo de 10(dez) dias da concretização, 

comunicar ao Juízo as averbações efetivadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 12980 Nr: 1558-72.2001.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Lúcia Henrique Conceição, Jefferson Henrique A. 

da Conceição, Maiana Henrique A. Conceição - menor rep. por sua mãe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Augusto da Conceição - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

INVENTARIANTE, por meio dos seus advogados, para proceder o 

recolhimento das guias (79 páginas), tendo em vista expedição do formal 

de partilha nesta ação, bem como providenciar as cópias relacionados e a 

devida autenticação, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137742 Nr: 1757-69.2016.811.0007

 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: Marciana Teixeira de Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdineia de Oliveira Celesti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo retro,.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41617 Nr: 1896-70.2006.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Braulina de Souza, José Sebastião da Silva Neto, 
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Maria José da Silva Souza, Nilton Sebastião da Silva, Isabel da Silva, 

Edson Thomaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião da Silva Filho-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:MT 8400, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI - OAB:MT 8400

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão de fls. 488, por 

intermédio da Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o 

comprovante do recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 163770 Nr: 908-29.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingrid Hochmuller de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Rodrigues Pagnoncelli, Embrasystem 

Tecnologia em Sistemas de Importação e Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Inácio de Oliveira - 

OAB:27.209/DF, Jorge de Souza Almeida - OAB:26932/DF, Karlla 

Azevedo de Oliveira - OAB:48601/DF, Kizz Cavalcante Inácio de 

Oliveira - OAB:41873/DF, Pamella Correia Fialho Espindola - 

OAB:41873/DF, Vanessa Cristina dos Santos Pereira - 

OAB:28025/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 15423 Nr: 503-52.2002.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Vieira de Brito Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Juliana Fonseca da Silveira - OAB:MT/9295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja expedido ofício para 

baixa dos gravames ao Cartório do 1° Serviço Registral da Comarca de 

Nova Monte Verde/MT, a fim de que seja cumprida integralmente a 

sentença de fl. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115255 Nr: 3613-39.2014.811.0007

 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: RBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMMdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo retro,.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107374 Nr: 2745-95.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erica Aparecida da Silva

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

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

10/04/2018, às 07h30min, que será realizada no Hospital Altaliança, na 

Rua C, Centro, Alta Floresta/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103330 Nr: 5045-64.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita dos Santos

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERente, 

por meio do seu advogado, para manifestar no prazo de 15 dias, conforme 

decisão de fl. 99.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142281 Nr: 4220-81.2016.811.0007

 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: Antonio Barbosa

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo pericial de fls. 182/184, no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142608 Nr: 4440-79.2016.811.0007

 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: Camila Trissia do Amparo de Souza

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia médica designada para o dia 

20/03/2018, às 10 horas, que será realizada no Centro de Especialidades 

médicas, na Rua B, Setor B, Alta Floresta/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118594 Nr: 6405-63.2014.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Vicente Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do advogado da 

parte REQUERENTE, para, no prazo de 15 dias, informar e houve o integral 

cumprimento do acordo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91075 Nr: 170-85.2011.811.0007

 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: Aurora Ana Sangaletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Telles de Oliveira - Espólio, Maria 

Aparecida Telles de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596/MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 487, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia designada para o dia 

11/04/2018, às 09 horas, que será realizada no Cartório do Ofício de 

Registro Civil das Pessoas Naturais de Carlinda, Avenida Tancredo de 

Almeida Neves, n° 93, Centro, Carlinda/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138908 Nr: 2396-87.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Rodrigues da Silva

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar o saldo 

devedor do Embargante quanto ao contrato bancário sob análise, a 

quantia de devedor da quantia originária de R$ 12.713,88 (doze mil, 

setecentos e treze reais com oitenta e oito centavos), incidente correção 

monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% ao 

mês, a partir da citação da requerida.Ainda, declaro a nulidade da fiança 

prestada pelo Embargante, de forma global, nos empréstimos concedidos 

à Antonio José Bispo; Ari Tenuti; João Batista da Fonseca; João Vitor de 

Oliveira; José Benjamin da Silva e respectivos cônjuges; Luiz Maslawski e 

Vivaldo José dos Santos, no bojo do Contrato particular de confissão, 

composição e assunção de dívida e outras avenças n. 20/0060-X, relativo 

à Cédula de Crédito Rural n. 11/81641-4. Condeno a Embargada ao 

pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Intimem-se.Após o 

transito em julgado, translade-se cópia desta aos autos sob o ID 128207 e, 

caso não seja requerido o cumprimento de sentença quanto à verba 

honorária no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140253 Nr: 3076-72.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Tenutti

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar a nulidade da 

fiança prestada pelo Embargante, de forma global, nos empréstimos 

concedidos à Antonio José Bispo; João Batista da Fonseca; João Vitor de 

Oliveira; José Benjamin da Silva e respectivos cônjuges; Luiz Maslawski e 

Vivaldo José dos Santos, no bojo do Contrato particular de confissão, 

composição e assunção de dívida e outras avenças n. 20/0060-X, relativo 

à Cédula de Crédito Rural n. 11/81641-4. Em consequência, no que se 

refere ao feito executivo sob o ID 128207, determino sua exclusão do pólo 

passivo da lide, eis que figura nessa qualidade em razão da fiança global 

prestada, ora declarada nula. Condeno a Embargada ao pagamento das 

custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.Intimem-se.Após o transito em julgado, 

translade-se cópia desta aos autos sob o ID 128207, excluindo-se o 

Embargante do pólo passivo do feito executivo, e, caso não seja requerido 

o cumprimento de sentença quanto à verba honorária no prazo de 30 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001078-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NETA DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

RAIMUNDO JOSE SANTOS ARAUJO (EXEQUENTE)

RAYMON DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA GARCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Numero do Processo: 1001078-52.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: RAIMUNDO JOSE SANTOS ARAUJO, FRANCISCA NETA DA 

SILVA ARAUJO, RAYMON DA SILVA ARAUJO EXECUTADO: ANGELICA 

GARCIA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

referente aos autos de ação indenizatória de danos materiais e morais 

decorrentes de acidente de veículo terrestre ajuizada por Raimundo José 

Santos Araújo, Francisca Neta da Silva Araújo e Raymon da Silva Araújo 

contra Angélica Garcia dos Santos, todos qualificados nos autos. 1) 

CONSIDERANDO que o presente processo é eletrônico (PJE), enquanto a 

ação principal tramitou fisicamente (Autos nº 3169-21.2005.811.0007, 

Código Apolo 37670); CONSIDERANDO o previsto na Portaria nº 

451/2015-PRES, que dispôs que passou a ser obrigatório o uso do 

referido sistema desde o dia 05/09/2016, sendo que todos os processos, 

obrigatoriamente, deverão ser protocolizados e distribuídos por meio do 

PJe; Assim, em atenção ao princípio da celeridade processual, a presente 

ação tramitará pelo PJe, haja vista não haver qualquer prejuízo às partes, 

ficando dispensado o desarquivamento dos autos principais, uma vez que 

os exequentes instruíram o cumprimento com os documentos necessários. 

2) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 3) INTIME-SE a parte 

executada, na forma do inciso I do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, 

no prazo de quinze (15) dias, efetue o pagamento do débito a que foi 

condenada correspondente prestações em atraso no valor total de R$ 

451.508,28 (quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oito reais e 

vinte e oito centavos), e, também, o valor correspondente aos honorários 

de sucumbência na base de 10% (dez por cento) no valor de R$ 

44.880,11 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e dez 

centavos), totalizando o valor de R$ 496.388,38 (quatrocentos e noventa 

e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), 

devidamente atualizados, acrescidos das custas (se houver), sob pena 

de incidência de multa automática de dez por cento (10%) sobre o valor do 

débito e também honorários de dez por cento (10%), nos termos do artigo 

523 do CPC/15, além daquelas parcelas que vencerem no curso do 

processo - pensão mensal equivalente a ½ salário (art. 323, CPC). 4) 

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

de pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte credora, 

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

quinze (15) dias. 5) Decorrido o prazo sem que haja notícia de pagamento 

nos autos, concluso para análise do item “4” da petição inicial. 6) 
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Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

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

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

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

respeito (art. 525, caput, CPC/2015). Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 13 de março de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto em Substituição legal.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYSON MORAES NASCIMENTO OAB - MS17829 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002701-20.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GABRIELA CAROLINE 

NASCIMENTO CANDIDO REQUERIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma a autora 

que teria realizado sua matricula junto à reclamada em 06/02/2016 e que 

em razão de aprovação em instituição realizou o cancelamento de tal 

matricula em 24/02/2016, num interstício de 18 dias. Narra ainda que seu 

nome fora incluído indevidamente no cadastro de inadimplentes pela 

reclamada por dívida no valor de R$ 742,03 (setecentos e quarenta e dois 

reais e três centavos), débito este que a reclamada afirma ser referente a 

clausula penal por quebra contratual. A Reclamada apresentou defesa 

alegando ter agido em exercício regular do direito de credora uma vez que 

a reclamante firmara contrato de prestação de serviço de ensino, no 

entanto, a ré trouxe aos autos apenas imagens de suas telas sistêmicas, 

que por serem produzidas unilateralmente não podem ser aceitas como 

meio de prova, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que a 

ré não trouxe aos autos qualquer prova que refutasse as alegações e 

provas trazidas pela reclamante. Portanto, o nome da parte autora foi 

indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de 

dívida inexistente, uma vez que não há qualquer contratação existente 

entre as partes. Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no 

sentido de que a responsabilidade do fornecedor não é afastada na 

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

proteção ao crédito, mesmo que em decorrência de fato de terceiro que 

fraudulentamente conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Na 

espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo suficiente a 

inscrição (ou manutenção) indevida do nome do consumidor em cadastro 

de proteção ao crédito (dano moral in re ipsa). O valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito no valor de R$ 742,03 (setecentos e quarenta e dois reais e três 

centavos) objeto da presente demanda; b) CONDENAR a ré a pagar à 

autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, 

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

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

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

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

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

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

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

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa Botelho 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 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: 1000046-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSO & PEDROSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000046-41.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PEDROSO & PEDROSO LTDA - 

ME REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Relatório 

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

solução amigável do conflito está em consonância com a legislação 

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

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

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Intime-se. Cumpra, expedindo-se 

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

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 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: 1001841-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001841-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VAGNER MONTEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito verifica-se ter a parte autora adquirido passagens aéreas 

contendo o trecho, ida e volta de Alta Floresta/MT à Curitiba/PR, voo esse 

que possui escala em Campinas/SP. Aduziu que não foi possível embarcar 

no voo de regresso de Cuiabá/MT à Alta Floresta/MT, pois os outros dois 

voos sofreram atraso de aproximadamente 30 (trinta) minutos cada, o que 

lhe causara danos de ordem material e moral, pois somente retornou no 

outro dia para seu destino final. Por outro lado, a empresa aérea afirma 

que no dia 09/05/2017, o reclamante adquiriu passagem aérea, ida, 

referente ao trecho de ida e volta para de Alta Floresta/MT à Curitiba/PR, 

voo esse que possui escala em Campinas/SP, gerando o código de 

reserva “XGDPVA”. Porém, conforme alegado pelo autor, ocorreram 

algumas complicações, tais como o atraso do voo em virtude de 

manutenção não programada na aeronave. Diante do referido atraso o 

autor ficou em Cuiabá/MT, e a ré forneceu todo o auxílio e diligenciou para 
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que o requerente chegasse em Alta Floresta/MT, o mais breve possível. 

Ressaltou que o atraso foi inevitável, pois os problemas técnicos foram 

inesperados e, logo que constatados, a ré, sempre agindo com 

responsabilidade em prol da segurança dos passageiros, providenciou os 

ajustes necessários. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve 

ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo 

em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e 

consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a 

responsabilidade da empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, 

por eventual dano causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe 

da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, 

do referido Código. Diante princípio da inversão do ônus das provas 

(artigo 6°, VII, do CDC) deveria a empresa requerida comprovar ausência 

de responsabilidade no cancelamento do voo. No entanto, não se 

desincumbiu do seu ônus. A empresa de transporte aéreo não cumpriu 

com seu deve legal, ou seja, comunicar com antecedência o cancelamento 

de voo, pois não se desincumbiu do seu ônus processual nos termos do 

art. 373, inciso I do NCPC. Ademais, o contrato firmado entre as partes é 

de risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte dos 

passageiros, a ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade. 

Portanto, aplicam-se ao transporte terrestre as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. O cancelamento de voo demonstra falha na prestação dos 

serviços contratados, pois a empresa aérea está incumbida de cumprir 

com o contratado a fim de não gerar contratempos aos consumidores. 

Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo desconforto, não sendo 

difícil supor o sentimento de impotência do consumidor e seu inegável 

estresse psicológico diante da má prestação do serviço. Assim, é 

induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora 

ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto (viagem de Alta Floresta à 

Curitiba), as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão do atraso excessivo na 

chegada ao destino final. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, 

do vigente Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no pagamento, 

em favor da autora, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

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

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

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

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

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001841-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001841-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VAGNER MONTEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito verifica-se ter a parte autora adquirido passagens aéreas 

contendo o trecho, ida e volta de Alta Floresta/MT à Curitiba/PR, voo esse 

que possui escala em Campinas/SP. Aduziu que não foi possível embarcar 

no voo de regresso de Cuiabá/MT à Alta Floresta/MT, pois os outros dois 

voos sofreram atraso de aproximadamente 30 (trinta) minutos cada, o que 

lhe causara danos de ordem material e moral, pois somente retornou no 

outro dia para seu destino final. Por outro lado, a empresa aérea afirma 

que no dia 09/05/2017, o reclamante adquiriu passagem aérea, ida, 

referente ao trecho de ida e volta para de Alta Floresta/MT à Curitiba/PR, 

voo esse que possui escala em Campinas/SP, gerando o código de 

reserva “XGDPVA”. Porém, conforme alegado pelo autor, ocorreram 

algumas complicações, tais como o atraso do voo em virtude de 

manutenção não programada na aeronave. Diante do referido atraso o 

autor ficou em Cuiabá/MT, e a ré forneceu todo o auxílio e diligenciou para 

que o requerente chegasse em Alta Floresta/MT, o mais breve possível. 

Ressaltou que o atraso foi inevitável, pois os problemas técnicos foram 

inesperados e, logo que constatados, a ré, sempre agindo com 

responsabilidade em prol da segurança dos passageiros, providenciou os 

ajustes necessários. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve 

ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo 

em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e 

consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a 

responsabilidade da empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, 

por eventual dano causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe 

da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, 

do referido Código. Diante princípio da inversão do ônus das provas 

(artigo 6°, VII, do CDC) deveria a empresa requerida comprovar ausência 

de responsabilidade no cancelamento do voo. No entanto, não se 

desincumbiu do seu ônus. A empresa de transporte aéreo não cumpriu 

com seu deve legal, ou seja, comunicar com antecedência o cancelamento 

de voo, pois não se desincumbiu do seu ônus processual nos termos do 

art. 373, inciso I do NCPC. Ademais, o contrato firmado entre as partes é 

de risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte dos 

passageiros, a ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade. 

Portanto, aplicam-se ao transporte terrestre as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. O cancelamento de voo demonstra falha na prestação dos 

serviços contratados, pois a empresa aérea está incumbida de cumprir 

com o contratado a fim de não gerar contratempos aos consumidores. 

Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo desconforto, não sendo 

difícil supor o sentimento de impotência do consumidor e seu inegável 

estresse psicológico diante da má prestação do serviço. Assim, é 

induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora 

ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto (viagem de Alta Floresta à 

Curitiba), as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão do atraso excessivo na 

chegada ao destino final. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, 

do vigente Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no pagamento, 

em favor da autora, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

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

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

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

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

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

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

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KGO COMERCIO DE VIDROS E PERSIANAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001873-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: KGO COMERCIO DE VIDROS E 

PERSIANAS LTDA REQUERIDO: CIELO 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 

inexistência de relação de consumo, pois a questão a ser discutida nos 

autos versa sobre a taxa de juros a ser aplicada nas transações 

comerciais por meio eletrônico (máquina de crédito e débito). Assim, uma 

vez constatada a vulnerabilidade da empresa contratante, seja porque o 

sucesso da sua atividade comercial depende dos serviços e produtos 

oferecidos pela contratada, seja porque não detém conhecimento técnico 

específico acerca do objeto de consumo, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor ao contrato de credenciamento e adesão do estabelecimento 

comercial ao sistema da empresa Reclamada (CIELO). Ultrapassada as 

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

DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por KGO COMERCIO DE 

VIDROS E PERSIANAS LTDA em face de CIELO S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que aderiu aos serviços oferecidos pela 

empresa reclamada referentes a transações comerciais, adquirindo assim 

uma máquina de cartão de crédito e débito. Aduz que o pacto inicial previa 

que os juros nos casos de compras efetuadas por meio de parcelamento 

além dos juros referente ao serviço da máquina de cartão seria de 1,99% 

ao mês, sendo que esta oferta vigoraria até a meia noite do dia 15 de maio 

de 2017, entretanto, assevera que neste último dia do contrato, efetuou 

uma venda no valor de R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais), ao 

qual só fora depositado no outro dia somente a quantia de R$ 5.654,77 

(cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete 

centavos). Por fim, sustenta que deveria ter sido depositado o valor de R$ 

11.418,14 (onze mil, quatrocentos e dezoito reais, quatorze centavos), 

restando um déficit de R$ 5.763,37 (cinco mil setecentos e sessenta e três 

reais e trinta e sete centavos), razão pela qual pugna pela restituição dos 

valores cobrados indevidamente, bem como indenização por danos morais 

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

apresentou sua defesa, impugnando os pedidos da inicial da parte 

reclamante e aduzindo pela regularidade na taxa promocional de juros 

aplicada, uma vez que o valor de 1,99% seria válida apenas até o dia 

15/05/2017 e que a antecipação de venda da autora fora realizada no dia 

16/05/2017, ou seja, fora do prazo promocional e já com a incidência da 

taxa padrão, 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 cobrança 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 diversos 

comprovantes de pagamento emitidas pela máquina e extratos bancários 

que corroboram com todas as alegações de sua inicial. 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 fixação da taxa após a data de 15/05/2017 no valor de 

9,98%, uma vez que o contrato de adesão aos serviços anexados em sua 

defesa é omisso quanto a taxa de juros a ser aplicada após a data 

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

NCPC. Nesse sentido: “TJ-SC - Apelação Cível AC 20110030485 SC 

2011.003048-5 (Acórdão) (TJ-SC) Data de publicação: 02/10/2013 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO 

COMBINADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE 

CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO SISTEMA 

REDECARD. COBRANÇA DA TAXA DE CONECTIVIDADE. PROPOSTA DE 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS, ACASO HOUVESSE A ADESÃO 

DE 100% (CEM POR CENTO) DAS LOJAS INTEGRANTES DO CONDOMÍNIO. 

APRESENTAÇÃO, PELA APELANTE, DE FOTOCÓPIA DE ALGUNS DOS 

CONTRATOS, COM FORTES SINAIS DE INSERÇÃO INDEVIDA DE DIZERES. 

INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO CELEBRADO QUE SE FAZ À LUZ DAS 

REGRAS ENCONTRADAS NOS ARTIGOS 113 E 427 DO CÓDIGO CIVIL DE 

2002 . FORÇA VINCULANTE DA PROPOSTA EM RELAÇÃO AO QUE A 

FORMULA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na interpretação do negócio 

jurídico o juiz leva em conta a boa-fé e os usos do lugar da celebração. 2. 

A proposta validamente apresentada vincula aquele que a formula” Assim, 

diante da análise minuciosa da documentação que acompanha os autos, 

tenho que o direito milita a favor da parte reclamante, uma vez que o 

contrato celebrado entre as partes é omisso quanto à questão de juros a 

ser aplicada após a data promocional, devendo, portanto ser interpretada 

em favor do consumidor de boa-fé. DO DANO MORAL No que tange a 

reparação a título de danos morais, entendo que merece guarida, uma vez 

que os descontos indevidos sobre as transações financeiras efetuadas 

no estabelecimento da autora no patamar majorado de 9,98% superam os 

limites de mero dissabor e frustram a relação de consumo e confiança 

estabelecidas entre contratante e contratada. No caso, caracterizado está 

o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta forma, 

tenho que a Reclamada aplicou indevidamente a taxa de juros no patamar 

de 9,98%, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, 

devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de 

indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta, 

uma vez que a cobrança indevida de taxas em patamares muito acima do 

pactuado nas transações comerciais acarreta em diversos transtornos 

financeiros e prejudica a saúde financeira de uma empresa. Impera 

constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da 

importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe 

dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência 

pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento 

à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Com efeito, de 

acordo com os critérios supra mencionados, levando-se em conta ainda a 

capacidade econômica entre as partes, segundo penso, a fixação em R$ 

8.000,00 (oito mil reais) apresenta-se moderada e suficiente para 

promover a reparação da lesão suportada pela vítima, servindo de 

desestímulo à prática de atos lesivos pela empresa reclamada. DA 
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REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, 

a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do 

CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito 

é no caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, 

vez que a empresa reclamada não se desincumbiu de efetuar as 

cobranças de juros de forma indevida nas taxas sobre as operações 

financeiras acima do pactuado. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

6.924,95 (seis mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco 

centavos) que foram cobrados indevidamente de suas operações 

financeiras, ao qual deverão ser devolvidos, em dobro, devidamente 

atualizados. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio comercial, além de ter sido fixado em 

consonância às circunstâncias do caso concreto e em estimativa 

condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a 

extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: A) 

CONDENAR a empresa Reclamada CIELO S.A a pagar indenização por 

danos morais ocasionados a Reclamante KGO COMERCIO DE VIDROS E 

PERSIANAS LTDA no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). B) CONDENAR a empresa Reclamada 

CIELO S.A a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente 

das transações bancárias efetuadas por meio de sua máquina de crédito 

e débito a autora, no valor de R$ 6.924,95 (seis mil novecentos e vinte e 

quatro reais e noventa e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data dos descontos e acrescidos de juros de mora de 1% 

desde a citação. 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, 24 de Fevereiro 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, 26 

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: 1001873-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KGO COMERCIO DE VIDROS E PERSIANAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001873-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: KGO COMERCIO DE VIDROS E 

PERSIANAS LTDA REQUERIDO: CIELO 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 

inexistência de relação de consumo, pois a questão a ser discutida nos 

autos versa sobre a taxa de juros a ser aplicada nas transações 

comerciais por meio eletrônico (máquina de crédito e débito). Assim, uma 

vez constatada a vulnerabilidade da empresa contratante, seja porque o 

sucesso da sua atividade comercial depende dos serviços e produtos 

oferecidos pela contratada, seja porque não detém conhecimento técnico 

específico acerca do objeto de consumo, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor ao contrato de credenciamento e adesão do estabelecimento 

comercial ao sistema da empresa Reclamada (CIELO). Ultrapassada as 

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

DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por KGO COMERCIO DE 

VIDROS E PERSIANAS LTDA em face de CIELO S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que aderiu aos serviços oferecidos pela 

empresa reclamada referentes a transações comerciais, adquirindo assim 

uma máquina de cartão de crédito e débito. Aduz que o pacto inicial previa 

que os juros nos casos de compras efetuadas por meio de parcelamento 

além dos juros referente ao serviço da máquina de cartão seria de 1,99% 

ao mês, sendo que esta oferta vigoraria até a meia noite do dia 15 de maio 

de 2017, entretanto, assevera que neste último dia do contrato, efetuou 

uma venda no valor de R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais), ao 

qual só fora depositado no outro dia somente a quantia de R$ 5.654,77 

(cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete 

centavos). Por fim, sustenta que deveria ter sido depositado o valor de R$ 

11.418,14 (onze mil, quatrocentos e dezoito reais, quatorze centavos), 

restando um déficit de R$ 5.763,37 (cinco mil setecentos e sessenta e três 

reais e trinta e sete centavos), razão pela qual pugna pela restituição dos 

valores cobrados indevidamente, bem como indenização por danos morais 

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

apresentou sua defesa, impugnando os pedidos da inicial da parte 

reclamante e aduzindo pela regularidade na taxa promocional de juros 

aplicada, uma vez que o valor de 1,99% seria válida apenas até o dia 

15/05/2017 e que a antecipação de venda da autora fora realizada no dia 

16/05/2017, ou seja, fora do prazo promocional e já com a incidência da 

taxa padrão, 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 cobrança 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 diversos 

comprovantes de pagamento emitidas pela máquina e extratos bancários 

que corroboram com todas as alegações de sua inicial. 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 fixação da taxa após a data de 15/05/2017 no valor de 

9,98%, uma vez que o contrato de adesão aos serviços anexados em sua 

defesa é omisso quanto a taxa de juros a ser aplicada após a data 

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

NCPC. Nesse sentido: “TJ-SC - Apelação Cível AC 20110030485 SC 

2011.003048-5 (Acórdão) (TJ-SC) Data de publicação: 02/10/2013 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO 

COMBINADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE 

CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO SISTEMA 

REDECARD. COBRANÇA DA TAXA DE CONECTIVIDADE. PROPOSTA DE 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS, ACASO HOUVESSE A ADESÃO 

DE 100% (CEM POR CENTO) DAS LOJAS INTEGRANTES DO CONDOMÍNIO. 

APRESENTAÇÃO, PELA APELANTE, DE FOTOCÓPIA DE ALGUNS DOS 

CONTRATOS, COM FORTES SINAIS DE INSERÇÃO INDEVIDA DE DIZERES. 

INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO CELEBRADO QUE SE FAZ À LUZ DAS 

REGRAS ENCONTRADAS NOS ARTIGOS 113 E 427 DO CÓDIGO CIVIL DE 

2002 . FORÇA VINCULANTE DA PROPOSTA EM RELAÇÃO AO QUE A 

FORMULA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na interpretação do negócio 

jurídico o juiz leva em conta a boa-fé e os usos do lugar da celebração. 2. 

A proposta validamente apresentada vincula aquele que a formula” Assim, 

diante da análise minuciosa da documentação que acompanha os autos, 

tenho que o direito milita a favor da parte reclamante, uma vez que o 

contrato celebrado entre as partes é omisso quanto à questão de juros a 

ser aplicada após a data promocional, devendo, portanto ser interpretada 

em favor do consumidor de boa-fé. DO DANO MORAL No que tange a 
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reparação a título de danos morais, entendo que merece guarida, uma vez 

que os descontos indevidos sobre as transações financeiras efetuadas 

no estabelecimento da autora no patamar majorado de 9,98% superam os 

limites de mero dissabor e frustram a relação de consumo e confiança 

estabelecidas entre contratante e contratada. No caso, caracterizado está 

o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta forma, 

tenho que a Reclamada aplicou indevidamente a taxa de juros no patamar 

de 9,98%, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, 

devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de 

indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta, 

uma vez que a cobrança indevida de taxas em patamares muito acima do 

pactuado nas transações comerciais acarreta em diversos transtornos 

financeiros e prejudica a saúde financeira de uma empresa. Impera 

constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da 

importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe 

dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência 

pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento 

à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Com efeito, de 

acordo com os critérios supra mencionados, levando-se em conta ainda a 

capacidade econômica entre as partes, segundo penso, a fixação em R$ 

8.000,00 (oito mil reais) apresenta-se moderada e suficiente para 

promover a reparação da lesão suportada pela vítima, servindo de 

desestímulo à prática de atos lesivos pela empresa reclamada. DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, 

a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do 

CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito 

é no caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, 

vez que a empresa reclamada não se desincumbiu de efetuar as 

cobranças de juros de forma indevida nas taxas sobre as operações 

financeiras acima do pactuado. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

6.924,95 (seis mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco 

centavos) que foram cobrados indevidamente de suas operações 

financeiras, ao qual deverão ser devolvidos, em dobro, devidamente 

atualizados. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio comercial, além de ter sido fixado em 

consonância às circunstâncias do caso concreto e em estimativa 

condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a 

extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: A) 

CONDENAR a empresa Reclamada CIELO S.A a pagar indenização por 

danos morais ocasionados a Reclamante KGO COMERCIO DE VIDROS E 

PERSIANAS LTDA no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). B) CONDENAR a empresa Reclamada 

CIELO S.A a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente 

das transações bancárias efetuadas por meio de sua máquina de crédito 

e débito a autora, no valor de R$ 6.924,95 (seis mil novecentos e vinte e 

quatro reais e noventa e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data dos descontos e acrescidos de juros de mora de 1% 

desde a citação. 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, 24 de Fevereiro 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, 26 

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: 1000567-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de abril 

de 2018, às 15:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSIE DE SOUSA LIMA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de abril 

de 2018, às 15:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011237-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASTURINA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011237-32.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA CASTURINA DE LIMA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos. Tendo em vista a 

inexistência de intimação das partes a respeito do despacho anterior, 

redesigno audiência de INSTRUÇÃO para o dia 08 de maio de 2018 às 15 

horas. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, 

se assim for requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Taciane 

Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão/despacho proferida pela d. Juíza Leiga, 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de julho de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011237-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CASTURINA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 29 de 795



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011237-32.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA CASTURINA DE LIMA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos. Tendo em vista a 

inexistência de intimação das partes a respeito do despacho anterior, 

redesigno audiência de INSTRUÇÃO para o dia 08 de maio de 2018 às 15 

horas. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, 

se assim for requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Taciane 

Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão/despacho proferida pela d. Juíza Leiga, 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de julho de 2017. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA DONZELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 19 de abril 

de 2018, às 14:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 19 de abril 

de 2018, às 13:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO OAB - MT20367/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000578-49.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

ROCHA REQUERIDO: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA Vistos. 

Devidamente comprovado o fato que impede a advogada da parte ré de 

comparecer à audiência, DEFIRO o pleito de redesignação do ato, com 

fulcro no artigo 362, inciso II, do CPC. Assim, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 08 de maio de 2018, às 14:00 horas. Intimem-se as 

partes pessoalmente para comparecerem ao ato a fim de prestarem 

depoimento pessoal, sob pena de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). 

Intimem-se as partes, através dos advogados constituídos, para 

comparecerem na audiência acompanhadas de suas testemunhas (até o 

máximo de três para cada parte). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 6 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO OAB - MT20367/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000578-49.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

ROCHA REQUERIDO: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA Vistos. 

Devidamente comprovado o fato que impede a advogada da parte ré de 

comparecer à audiência, DEFIRO o pleito de redesignação do ato, com 

fulcro no artigo 362, inciso II, do CPC. Assim, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 08 de maio de 2018, às 14:00 horas. Intimem-se as 

partes pessoalmente para comparecerem ao ato a fim de prestarem 

depoimento pessoal, sob pena de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). 

Intimem-se as partes, através dos advogados constituídos, para 

comparecerem na audiência acompanhadas de suas testemunhas (até o 

máximo de três para cada parte). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 6 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO OAB - MT20367/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000578-49.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

ROCHA REQUERIDO: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA Vistos. 

Devidamente comprovado o fato que impede a advogada da parte ré de 

comparecer à audiência, DEFIRO o pleito de redesignação do ato, com 

fulcro no artigo 362, inciso II, do CPC. Assim, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 08 de maio de 2018, às 14:00 horas. Intimem-se as 

partes pessoalmente para comparecerem ao ato a fim de prestarem 

depoimento pessoal, sob pena de confissão (art. 385, § 1°, do CPC). 

Intimem-se as partes, através dos advogados constituídos, para 

comparecerem na audiência acompanhadas de suas testemunhas (até o 

máximo de três para cada parte). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 6 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011073-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE OLIVEIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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8011073-67.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: TIAGO DE OLIVEIRA COSTA 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Analisando o 

presente feito, verifico se tratar de cumprimento de sentença no que tange 

a obrigação de fazer, objetivando a execução de multa já fixada no 

julgado, tendo por fundamento o descumprimento de decisão judicial. 

Inicialmente, INTIME-SE a procuradora da parte credora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovar o óbito do credor Tiago de Oliveira Costa m 

ediante certidão de óbito. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 

cinco (05) dias, manifestar no processo eletrônico, a fim de comprovar o 

adimplemento da obrigação de fazer. Após, retorne o processo conclusos 

para análise do pedido de execução da multa por descumprimento de 

obrigação de fazer. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA CARNHELUTTI (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 9551874, foi interposto 

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

recurso interposto, nos termos do artigo 1007, § 1º do Código de 

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

teor do recurso do ID nº 9551874, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010947-17.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN WALBER FIGUEIREDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 388629-8/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS GARAY DA SILVA OAB - MT17935/O (ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 386599-1/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIN DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000610-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SERAFIN DOS ANJOS 

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12149596, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 12 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010258-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 11868287 foi interposto 

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

11868367 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

11868287, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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

autora do inteiro teor da Sentença prolatada – ID nº 11776137, bem como 

dos Embargos de Declaração apresentados no ID nº 12117363/12117373. 

Alta Floresta, 13 de março de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIOMAR VIEIRA FERREIRA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000923-49.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CLEIDIOMAR VIEIRA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

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

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

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

vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Inicialmente, registro que no 

caso concreto é inviável a homologação do pedido de desistência da ação 

formulado pelo autor no Id nº 9906074, porquanto incide o disposto no 

Enunciado nº 90 do FONAJE, in verbis: “A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” Resta evidente no caso dos autos que se trata de LIDE 

TEMERÁRIA, impondo o reconhecimento da litigância de má-fé da parte 

autora, pois alterou a verdade dos fatos, conforme veremos adiante. 

Verifica-se que o pedido de desistência fora efetivado após a 

contestação, e é fácil concluir que diante da apresentação do contrato, o 

qual demonstra a contratação, ID n.º 9777920 e 9777911, a parte 

reclamante somente tenta se esquivar do julgamento com a resolução do 

mérito da demanda. Desta feita, deixo de homologar o pleito de desistência 

da ação. No mérito, afirma o autor ter sido negativado indevidamente, pois 

alega jamais ter utilizado os servidos do banco requerido. Por outro lado, a 

ré aduz ter com a autora um vínculo jurídico, em razão de inadimplência ela 

foi negativada. Para comprovar a existência de relação jurídica anexou 

contrato de serviços de conta corrente, ID n.º 9777920 e 9777911. 

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

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

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

crédito por meio da negativação. Com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido pela 

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

utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços bancários. 

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

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

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

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

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

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

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

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

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

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

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

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

inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se exercício 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Não resta 

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

requerida. Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário 

considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das 

partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam 

os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não 

implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. 

Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o 

objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a 

manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros dos maus 

pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. As demandas temerárias abarrotam os Juizados Especiais 

mato-grossenses, em decorrência da ausência de condenação em custa 

em primeira instancia e, ainda, atrapalham o eficaz e ágil andamento das 

demandas propostas de boa-fé. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 

15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

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

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

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PEREIRA 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 Número do Processo: 

1000925-19.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALDEMAR PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório 

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

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

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

vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Interesse processual 

Rejeito a preliminar na medida em que será analisado no mérito a 

necessidade da demanda judicial, para que o reclamante obtenha a 

satisfação da pretensão de seu suposto direito, bem como é adequado o 

procedimento escolhido. b) Complexidade da causa - necessidade de 

perícia Como preliminar, a ré sustenta a incompetência do Juizado Especial 

para conhecer desta demanda, pois a causa seria complexa e dependeria 

de perícia no contrato. De qualquer forma, é necessário dizer que, 

compulsando atentamente o contrato, percebe-se que a causa não é 

complexa, envolve exclusivamente a análise de direito e independe de 

perícia, pois a semelhança da assinatura pode ser constatada a olho nu. II 

– Mérito No mérito, afirma o autor ter sido negativado indevidamente, pois 

alega jamais ter utilizado os servidos do banco requerido. Por outro lado, a 

ré aduz ter com a autora um vínculo jurídico e em razão de inadimplência 

ela foi negativada. Para comprovar a existência de relação jurídica anexou 

contratos de adesão aos serviços de conta corrente e empréstimo, ID n.º 

9905379. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de 

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

contrato que deu causa ao inadimplemento e inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito por meio da negativação. Inclusive para corroborar a 

alegação da ré, o requerido pessoalmente compareceu ao cartório 

alegando que aceitou a proposta de renegociação do débito, afirmou ainda 

não ter conseguido contato com sua advogada (ID n.º 11424973). Com 

base no livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas 

pela ré decido pela constatação de existência de relação jurídica entre as 

partes, pois a utilização dos serviços fora contratada por meio de 

serviços bancários (conta corrente/crédito pessoal/empréstimos) e as 

assinaturas postas nos contratos e firmada na procuração são totalmente 
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idênticas. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

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

inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se exercício 

regular de direito. A doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria 

do ônus da prova a todos os processos e ações, atendidas, certamente, 

as peculiaridades de uns e de outros. Assim, conclui-se quanto as regras 

do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se 

devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes 

enseja, por causa da atividade probatória. Deste modo, o atual Código de 

Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo do direito do autor. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida e por isso 

foi negativado. Ora, para que os danos morais sejam reparados é 

necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte 

econômico das partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias 

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

para que não implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se 

pode admitir. Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e 

atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as 

circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte 

autora com a manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros 

dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais. As demandas temerárias abarrotam os Juizados Especiais 

mato-grossenses, em decorrência da ausência de condenação em custa 

em primeira instancia e, ainda, atrapalham o eficaz e ágil andamento das 

demandas propostas de boa-fé. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. III - Dispositivo Ante o exposto, rejeito as 

preliminares e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

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

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

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

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

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

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

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIOMAR VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000921-79.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CLEIDIOMAR VIEIRA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Ausente o relatório em 

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

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

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

vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Inicialmente, registro que no 

caso concreto é inviável a homologação do pedido de desistência da ação 

formulado pelo autor no Id nº 9703213, porquanto incide o disposto no 

Enunciado nº 90 do FONAJE, in verbis: “A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” Resta evidente no caso dos autos que se trata de LIDE 

TEMERÁRIA, impondo o reconhecimento da litigância de má-fé da parte 

autora, pois alterou a verdade dos fatos, conforme veremos adiante. 

Verifica-se que o pedido de desistência fora efetivado após a 

contestação, e é fácil concluir que diante da apresentação do contrato, o 

qual demonstra a contratação de conta corrente e cartão de crédito, ID n.º 

9674527 e 9674512 (faturas), a parte reclamante somente tenta se 

esquivar do julgamento com a resolução do mérito da demanda. Desta 

feita, deixo de homologar o pleito de desistência da ação. No mérito, afirma 

o autor ter sido negativado indevidamente, pois alega jamais ter utilizado 

os servidos do banco requerido. Por outro lado, a ré aduz ter com a autora 

um vínculo jurídico, em razão de inadimplência ela foi negativada. Para 

comprovar a existência de relação jurídica anexou contrato de serviços de 

contratação de conta corrente e cartão de crédito, ID n.º 9674527 e 

9674512 (faturas). Observa-se que a parte requerida juntou aos autos 

provas de sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou 

seja, contrato que deu causa ao inadimplemento e inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito por meio da negativação. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido 

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

utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços bancários. 

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

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

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

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

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

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

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

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

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

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

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

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

inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se exercício 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

requerida. Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário 

considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das 

partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam 

os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não 

implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. 

Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o 

objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a 

manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros dos maus 

pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. As demandas temerárias abarrotam os Juizados Especiais 

mato-grossenses, em decorrência da ausência de condenação em custa 

em primeira instancia e, ainda, atrapalham o eficaz e ágil andamento das 
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demandas propostas de boa-fé. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 

15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

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

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

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

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE SOUZA (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 Número do Processo: 

1000358-51.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

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

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

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

vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Interesse processual 

Rejeito a preliminar na medida em que será analisado no mérito a 

necessidade da demanda judicial, para que o reclamante obtenha a 

satisfação da pretensão de seu suposto direito, bem como é adequado o 

procedimento escolhido. b) Complexidade da causa - necessidade de 

perícia Como preliminar, a ré sustenta a incompetência do Juizado Especial 

para conhecer desta demanda, pois a causa seria complexa e dependeria 

de perícia no contrato. De qualquer forma, é necessário dizer que, 

compulsando atentamente o contrato, percebe-se que a causa não é 

complexa, envolve exclusivamente a análise de direito e independe de 

perícia, pois a semelhança da assinatura pode ser constatada a olho nu. II 

– Mérito Inicialmente, registro que no caso concreto é inviável a 

homologação do pedido de desistência da ação formulado pelo autor no Id 

nº 10142570, porquanto incide o disposto no Enunciado nº 90 do FONAJE, 

in verbis: “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Resta evidente no caso 

dos autos que se trata de LIDE TEMERÁRIA, impondo o reconhecimento da 

litigância de má-fé da parte autora, pois alterou a verdade dos fatos, 

conforme veremos adiante. Verifica-se que o pedido de desistência fora 

efetivado após a contestação, e é fácil concluir que diante da 

apresentação do contrato, o qual demonstra a contratação de conta 

corrente e empréstimos pessoais, ID n.º 10121799, a parte reclamante 

somente tenta se esquivar do julgamento com a resolução do mérito da 

demanda. Desta feita, deixo de homologar o pleito de desistência da ação. 

No mérito, afirma o autor ter sido negativado indevidamente, pois alega 

jamais ter utilizado os servidos do banco requerido. Por outro lado, a ré 

aduz ter com a autora um vínculo jurídico, em razão de inadimplência ela 

foi negativada. Para comprovar a existência de relação jurídica anexou 

contrato de serviços de contratação de conta corrente e empréstimos, ID 

n.º 10121799. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas 

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

contrato que deu causa ao inadimplemento e inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito por meio da negativação. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido 

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

utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços bancários. 

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

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

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

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

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

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

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

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

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

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

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

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

inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se exercício 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

requerida. Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário 

considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das 

partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam 

os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não 

implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. 

Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o 

objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a 

manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros dos maus 

pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. As demandas temerárias abarrotam os Juizados Especiais 

mato-grossenses, em decorrência da ausência de condenação em custa 

em primeira instancia e, ainda, atrapalham o eficaz e ágil andamento das 

demandas propostas de boa-fé. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, rejeito as 

preliminares e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

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

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

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

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

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

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

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-59.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE SURIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000642-59.2017.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE SURIAN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Ausente o relatório em 

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

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

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

vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Inicialmente, registro que no 

caso concreto é inviável a homologação do pedido de desistência da ação 

formulado pelo autor no Id nº 10760303, porquanto incide o disposto no 

Enunciado nº 90 do FONAJE, in verbis: “A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” Resta evidente no caso dos autos que se trata de LIDE 

TEMERÁRIA, impondo o reconhecimento da litigância de má-fé da parte 

autora, pois alterou a verdade dos fatos, conforme veremos adiante. 

Verifica-se que o pedido de desistência fora efetivado após a 

contestação, e é fácil concluir que diante da apresentação do contrato, o 

qual demonstra a contratação de conta corrente e cartão de crédito, ID n.º 

10691640 e 10691631, a parte reclamante somente tenta se esquivar do 

julgamento com a resolução do mérito da demanda. No mérito, afirma o 

autor ter sido negativado indevidamente, pois alega jamais ter utilizado os 

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

um vínculo jurídico, em razão de inadimplência ela foi negativada. Para 

comprovar a existência de relação jurídica anexou contrato de serviços de 

contratação de conta corrente e cartão de crédito, ID n.º 10691640 e 

10691631. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de 

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

contrato que deu causa ao inadimplemento e inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito por meio da negativação. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido 

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

utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços bancários. 

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

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

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

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

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

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

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

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

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

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

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

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

inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se exercício 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

requerida. Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário 

considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das 

partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam 

os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não 

implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. 

Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o 

objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a 

manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros dos maus 

pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. As demandas temerárias abarrotam os Juizados Especiais 

mato-grossenses, em decorrência da ausência de condenação em custa 

em primeira instancia e, ainda, atrapalham o eficaz e ágil andamento das 

demandas propostas de boa-fé. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 

15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

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

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

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE SURIAN (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000643-44.2017.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE SURIAN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

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

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

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

vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Inicialmente, registro que no 

caso concreto é inviável a homologação do pedido de desistência da ação 

formulado pelo autor no Id nº 10760214, porquanto incide o disposto no 

Enunciado nº 90 do FONAJE, in verbis: “A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” Resta evidente no caso dos autos que se trata de lide 

temerária, impondo o reconhecimento da litigância de má-fé da parte 

autora, pois alterou a verdade dos fatos, conforme veremos adiante. 

Verifica-se que o pedido de desistência fora efetivado após a 

contestação, e é fácil concluir que diante da apresentação do contrato por 

parte do requerido, Id n. 10687836, a parte reclamante somente tenta se 

esquivar do julgamento com a resolução do mérito da demanda. No mérito, 

afirma o autor ter sido negativado indevidamente, pois alega jamais ter 

utilizado os servidos do banco requerido. Por outro lado, a ré aduz ter com 

a autora um vínculo jurídico, em razão de inadimplência ela foi negativada. 

Para comprovar a existência de relação jurídica anexou contrato e 

comprovante de endereço, ID n.º 10687836. Observa-se que a parte 

requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe relação 

jurídica entre as partes, ou seja, contrato que deu causa ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 35 de 795



inadimplemento e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por meio da 

negativação. Ademais, a assinatura oposta no contrato de abertura de 

conta corrente e cheque especial (empréstimos) é igual a oposta na 

procuração (ID n.º 5074377). Com base no livre convencimento motivado e 

analisando as provas anexadas pela ré decido pela constatação de 

existência de relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos 

serviços fora contratada por meio de conta corrente. Segundo disposto na 

Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão 

que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Com 

efeito, se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços 

adquiridos, de forma justa, adequada e contratualmente amparada, foi 

inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré. Sendo 

assim, a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros 

restritivos de crédito configura-se exercício regular de direito. Outrossim a 

doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova a 

todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades de 

uns e de outros. Conclui-se quanto as regras do ônus da prova 

destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, 

à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da 

atividade probatória. Deste modo, o atual Código de Processo Civil 

estabelece que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo do direito do autor. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. Ora, para 

que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a conduta 

ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante 

observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser 

aplicada a regra, moderadamente, para que não implique locupletamento 

indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver 

coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o 

ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não 

existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. As demandas 

temerárias abarrotam os Juizados Especiais mato-grossenses, em 

decorrência da ausência de condenação em custa em primeira instancia e, 

ainda, atrapalham o eficaz e ágil andamento das demandas propostas de 

boa-fé. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

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

- Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

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

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

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

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 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: 1001139-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001139-10.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso II do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminar - Complexidade da causa Como preliminar, a 

ré sustenta a incompetência do Juizado Especial para conhecer desta 

demanda, pois a causa seria complexa e dependeria de perícia. De 

qualquer forma, é necessário dizer que, compulsando atentamente o 

processo, percebe-se que a causa não é complexa, envolve 

exclusivamente a análise de direito e independe de perícia. II - Mérito 

Afirma a parte autora jamais ter contraído dívidas com a parte requerida, 

requerendo ao final, indenização por dano moral pela negativação 

indevida. Observa-se que a parte requerida não compareceu a sessão de 

conciliação, apesar de ter sido devidamente citada e intimada para o ato, 

ID n.º 10320509. Deste modo, aplicam-se os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. Por outro lado, a empresa ré 

anexou contestação e documento idôneo no qual demonstra cessão de 

crédito da Caixa Econômica Federal referente ao contrato n.º 

1013851070001234, relacionado a financiamento em 31.05.2015. Cumpre 

esclarecer que o crédito em que se funda a ação foi objeto de cessão 

entre a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e a RÉ FIDC NPL I, cujos dados da 

operação constam discriminados, tendo havido a regular notificação da 

operação de cessão à parte autora por intermédio de comunicação do 

órgão de proteção ao crédito, na qual consta expressa menção ao 

contrato cobrado, cumprindo-se, desta forma, com a devida informação e 

transparência com o Autor (ID n.º 9216811). Além disso, no presente caso 

não há que se falar em dano moral, pois mesmo que a negativação feita 

pelo réu não existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, 

porque a reclamante possui inscrições preexistentes a negativação 

discutida nos autos, ID n.º 4265744. Desta forma, conclui-se ser a parte 

autora uma devedora contumaz, não tendo qualquer credibilidade perante 

seus credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir realizar compras a 

crédito. Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do nome 

da parte nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que 

pudesse justificar a indenização pleiteada. Observa-se que a parte 

requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe relação 

jurídica entre as partes, ou seja, contrato que deu causa ao 

inadimplemento e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por meio da 

negativação. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de serviços bancários. Segundo disposto na Lei 

9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que 

reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem 

como demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Com 

efeito, se a parte autora não efetuou o pagamento dos serviços 

adquiridos, de forma justa, adequada e contratualmente amparada, foi 

inserida corretamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré. Ora, 

para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a 

conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 

locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve 

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 
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apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Como se não 

bastasse, no caso em tela a parte demandante deduziu pretensão contra 

texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o que é equivalente a 

litigar contra norma jurídica, conduta contrária à probidade processual e 

que autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, 

I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

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

- Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do 

reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do 

CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da 

causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 15% 

sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga 

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

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

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

Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116655 Nr: 4848-41.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Souza - OAB:16241

 Vistos.

 1. Considerando que esse Magistrado foi convocado para curso de 

aperfeiçoamento, de acordo com o ofício circular de n° 273/2017, 

redesigno audiência para o dia 03.04.2018 às 13h30min.

2. Intimem-se.

3. Cumpra-se o necessário.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-88.2018.8.11.0007

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:

ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000017-88.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES Vistos. Trata-se da ação de 

busca e apreensão com pedido liminar em que move BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra ROSA DE OLIVEIRA 

RODRIGUES. A inicial foi recebida, oportunidade em que foi deferida a 

liminar (ID 11506650), sendo o bem devidamente apreendido (ID 

11897191). No ID 11944715 a parte requerida peticionou informando o 

pagamento do débito cobrado, bem como requereu a liberação do bem 

apreendido. Juntou comprovante de depósito (ID 11944766). Intimada da 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, informar a este juízo a efetivação do 

pagamento da dívida, sob pena de liberação do bem apreendido (ID 

11954537). Esta em nada se manifestou, conforme certidão de ID 

12132293. Portanto, DETERMINO a imediata restituição do bem apreendido 

em favor da parte Requerida. Após, intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestarem no feito. Cumpra-se. Alta Floresta, 12 

de março de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002063-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

C. L. P. (TESTEMUNHA)

E. S. P. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002063-84.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MAGNA ANISIA DE CAMPOS REQUERIDO: CARLOS 

ALBERTO CARDOSO “Vistos. 1- HOMOLOGO acordo entabulado pelas 

partes presente, dessa forma ponho fim ao processo, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) 2- Expeça – se 

mandados de averbação conforme o acordado assim, devendo as partes 

arcarem cada uma com eventual despesa do registro que lhe interessem. 

3- Cumpra-se.” Alta Floresta - MT, 26 de Fevereiro de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003485-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MUNIZ RIBEIRO OAB - MT16325 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOP PROJETOS LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003485-94.2017.8.11.0007 MUNICIPIO DE CARLINDA TOP 

PROJETOS LTDA - ME IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos acerca da correspondência devolvida 

ID 12074021, bem como para indicar o atual endereço do requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 13 de março de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140367 Nr: 3151-14.2016.811.0007

 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: Adelino Altini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Fernanda Carvalho

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 
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OAB:16249/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na incial, 

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

CONDENO o Autor ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, no valor 

relativo a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO.Em razão da 

sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, §2°, do NCPC, fixo 

em 10% sobre o valor da causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após certificado o trânsito em julgado e caso não seja requerido o 

cumprimento da sentença em 30 (trinta) dias, remetam-se os presentes 

autos ao arquivo, obedecidas as normas previstas na CNGC e desde que 

adimplidas as custas processuais pendentes. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143898 Nr: 5127-56.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genivaldo de Farias Xavier

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 DECLARO O FEITO POR SANEADO.Fixo o ponto controvertido como 

sendo a efetiva invalidez permanente da parte autora, decorrente das 

lesões sofridas no acidente de trânsito mencionado na inicial.Defiro o 

pedido e determino a realização de prova pericial. Para tanto, nomeio o Dr. 

TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 5929-MT) como médico perito, razão por 

que, FIXO os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem pagos 

antecipadamente pela parte Requerida, mediante depósito em juízo no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desistência da prova. Após, a 

comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se o médico perito 

nomeado para que designe data para a realização da pericia, sendo que 

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes. Igualmente seja comunicado o Sr. perito que terá livre 

acesso a documentação juntada aos autos. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141595 Nr: 3851-87.2016.811.0007

 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: Eva Carneiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens 

deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 162757 Nr: 435-43.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Cipriani - OAB:21468

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por SIDNEI PEREIRA DOS 

SANTOS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega o executado que confessa a dívida em execução, bem como 

informou que efetuou o parcelamento junto à Secretaria de Estado de 

Fazenda-Governo do Estado de Mato Grosso.

 DECIDO.

Deixo de atribuir efeitos suspensivos aos embargos, vez que o Juízo não 

está garantido.

INTIME-SE a Parte Embargada para, querendo, apresentar impugnação aos 

Embargos no prazo legal.

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

manifeste-se acerca dos documentos trazidos pela Embargada, 

conjuntamente à impugnação aos embargos, conforme §1º, do art. 437, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99717 Nr: 1216-75.2012.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Santos, Robson Luiz Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Marcio Rode - 

OAB:MT 9.447

 Vistos.

Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 04 

de junho de 2018, às 15h30min, tendo em vista que na data anteriormente 

designada, isto é, 19 de março de 2018, este Magistrado foi convocado, 

pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

participar do treinamento para a utilização do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões – BNMP, com representantes do Conselho 

Nacional de Justiça.

Intimem-se as partes e testemunhas COM URGÊNCIA.

Consigno, por outro lado, que se as partes possuem advogados 

constituídos nos autos, as intimações serão realizadas na pessoa dos 

seus respectivos patronos, consigno ainda, que a intimação das 

testemunhas também caberá aos patronos, salvo comprovada 

impossibilidade de fazê-lo (Art. 455 NCPC).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114261 Nr: 2709-19.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes da Silva Pego

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138351 Nr: 2091-06.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Assaf Ltda - EPP, Abdo Alhaquim Assaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Ornelas do Amaral Sampaio

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl.85.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112916 Nr: 1498-45.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Ativos S. A. Securitizadora de 

Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leana dos Reis de Oliveira & Cia Me

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

- OAB:16.691-A/MT, Rodrigo Sversuti da Silva - OAB:19.382-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

Aitivos S.A. Securitizadora de Créditos Financieros, devidamente 

qualificado nos autos, interpôs embargos de declaração em face da 

decisão proferida às fls. 167/169, alegando que houve contradição, vez 

que a ação de cobrança fora proposta em razão do descumprimento do 

contrato para desconto de cheques, com vencimento final em 31/01/2010, 

não em razão do cheque com vencimentos entre julho e dezembro de 

2008.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida.

Cabe salientar que, os embargos de declaração tem por escopo a 

integração, o esclarecimento ou o reparo apenas da decisão (em sentido 

amplo) embargada, não se prestando a atingir diversas outras decisões já 

proferidas nos presentes autos, as quais restam acobertadas pela 

preclusão.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fls.167/169.

Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 24249 Nr: 2214-58.2003.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski

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

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

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Diante da manifestação de fl. 175, expeça-se o pertinente RPV, conforme 

planilha de fl. 176.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64676 Nr: 4238-49.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Athenora Maria Domingos

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

juntado aos autos o valor do RPV (fl.128), para o pagamento dos horários 

sucumbenciais.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento da quantia depositada (fl.131).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais (fl.128), devendo referido valor ser 

depositado na conta indicada à fl.131.

Ademais, intime-se a parte AUTORA PESSOALMENTE para, no prazo de 

05 (CINCO) dias úteis, INFORMAR os dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), do valor que a ser 

depositado via precatório.

 Por fim, aguarde-se o precatório e voltem-me os autos conclusos para 

extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107528 Nr: 2906-08.2013.811.0007

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. V. Dias e Cia Ltda., Edenir Vicente Dias, 

Rafaela Bueno Santos

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

firmado entre as partes às fls. 87/88 e suspendo o feito até a data do 

vencimento da última parcela, qual seja, dia 28/03/2021, prazo em que 

será realizado pelos executados o pagamento integral do valor ajustado.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão do processo, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se o acordo foi efetivamente 

cumprido.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134332 Nr: 7482-73.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnildo Mario Caldart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Silvestre Lazzari

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:12644/MT

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 130035 Nr: 5145-14.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cabral da Penha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fls.81, pelos seus próprios fundamentos, visto que 

à fl.82 o Banco exequente novamente requisitou diligências a ser efetuada 

pelo juízo, todavia, não comprovou que não obteve êxito na localização do 

executado.

Assim, intime-se o Exequente para que promova, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o andamento deste feito executório, bem como COMPROVE AS 

DILIGÊNCIAS REALIZADAS COM O ESCOPO DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112284 Nr: 822-97.2014.811.0007

 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): Valtemir Aleixo de Lima-ME, Valtemir Aleixo de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hidca Costa Godoy - 

OAB:13.877/MT, Marcela Regina Almeida Freitas - OAB:9.454/MT, 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl.74, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120241 Nr: 7677-92.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Gonçalves de Souza - Me, Gilson 

Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o exequente esgotou os meios disponíveis para 

localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido 

de fl. 87, mediante busca via sistema INFOJUD, devendo o presente feito 

tramitar sob sigilo após a juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4848 Nr: 573-40.2000.811.0007

 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: Jair José Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bazzo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 65/66, expeça-se Carta Precatória ao 

endereço indicado à fl.66, DEVERNDO SER PROCEDIDA A PENHORA DOS 

BEN MÓVEIS: Fiat/Idea Attractive 1.4 e I/JEEP Commander Ltd 5.7.

Os bens penhorados devem ser avaliados e depositados em poder do 

Autor, que assumirá o encargo de depositária fiel dos bens e exercerá o 

ônus de guarda-los e conservá-los, bem como de não dispor dos mesmos, 

sob pena de ser considerado depositário infiel.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora, 

avaliação e remoção dos bens serão por conta da parte Autora.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5474 Nr: 200-14.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Alto Uruguai Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 248 e 250 e determino a expedição de certidão do 

termo de penhora nos próprios autos, constituindo-se o executado 

depositário fiel dos bens, nos moldes do artigo 845 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a avaliação dos imóveis 

objetos de penhora (fls.248) e a intimação do executado e cônjuge, se 

casada for, art. 835, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

 Deverá, ainda, ser averbada a penhora à margem da matrícula dos 

imóveis, às expensas do exequente.

Para tanto, remeta-se o competente mandado de penhora dos bens 

imóveis (fl.248) ao exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 5366-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franchim de Freitas e Pereira Aguirra Ltda-ME, 

Vanderlei Pereira Aguirra, Clair Ribeiro Franchim de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

Diante do pedido de fl.109, DETERMINO a expedição de Alvará de 

levantamento dos seguintes valores: R$1.602,43 (mil seiscentos e dois 

reais e quarenta e três centavos), bloqueado na conta do requerido 

Vanderlei Pereira Aguirra, e, R$2.382,49 (dois mil trezentos e oitenta e 

dois reais e quarenta e nove centavos), bloqueado na conta da requerida 

Clair Ribeiro Franchim de Freitas, conforme determinado na decisão de 

fls.101/102.

No mais, quanto ao restante do valor bloqueado na conta da requerida 

Clair Ribeiro Franchim de Freitas (fl.112), DETERMINO a devolução do 

mesmo, devendo ser expedido alvará de levantamento em favor da 

executada, sendo referido valor remanescente depositado na conta 

apresentada à fl.93.

Após as providências acima determinadas, intime-se a parte Requerente 

para manifestar no feito, em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 107885 Nr: 3291-53.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria de Oliveira

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se alvará de levantamento do valor de fl.155, referente aos 

honorários sucumbenciais, devendo ser depositado na conta apresentada 

à fl.147.

No mais, aguarde-se o cumprimento do precatório expedido à fl.153, 

referente ao valor principal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134245 Nr: 7431-62.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLF

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

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

Arisi - OAB:20057/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Vistos.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta/MT, para que realize a transferência/registro do imóvel de 

matrícula n. 25.490 em nome das Partes, na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) para cada um deles, mediante o pagamento dos pertinentes 

emolumentos cartorários e tributos por ambos (despesas a serem 

rateadas entre as partes).

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34135 Nr: 3210-22.2004.811.0007

 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: Donizete de Cácio Angelozi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Aparecido Skura

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

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

Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 191/192, remetam-se os autos à Contadoria Judicial 

para elaboração do cálculo atualizado do débito, com custas e honorários.

 Na sequencia, vista a parte autora para manifestar quanto ao cálculo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143968 Nr: 5180-37.2016.811.0007

 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: Luzinete Martins Pereira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103261 Nr: 4974-62.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Alves Pinto Ferreira

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108493 Nr: 3936-78.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Gomes da Silva, Neuci Feliz Machado, 

Jose Maria Barbosa, Manuel Corsino da Rocha, Aldo Mochi Filho, 

Valdevino Conzatti, Ademar Carlito Schreiber, José Mecias da Costa, João 

Batista Henrique da Silva, João Batista de Almeida, Fermino Lires de 

Macedo, Natalicio Kock

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil, com resolução do 

mérito, e, condeno os Requeridos ao pagamento do valor que será 

apurado em liquidação de sentença, visto que deve ser aplicado ao caso 

as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, a redução 

da multa contratual para 2% (dois por cento) e a exclusão do valor da 

comissão de permanência. Bem como, reconheço a prescrição da 

pretensão punitiva em face do requerido José Gomes da Silva, devendo 

ser excluído do sistema apolo e da capa dos autos.Isento a parte 

requerida do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, visto que beneficiários da justiça gratuita. E, em razão da 

sucumbência, visto que o feito foi extinto em relação ao requerido José 

Gomes da Silva, condeno a parte Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado e pago os valores, ao 

arquivo com as baixas pertinentes, observando-se os itens da 

CNGC/MT.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122211 Nr: 724-78.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asiel Bezerra de Araujo, Manoel João Marques 
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Rodrigues

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

Redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 04 

de junho de 2018, às 13h30min, tendo em vista que na data anteriormente 

designada, isto é, 19 de março de 2018, este Magistrado foi convocado, 

pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

participar do treinamento para a utilização do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões – BNMP, com representantes do Conselho 

Nacional de Justiça.

Intimem-se as partes e testemunhas COM URGÊNCIA.

Consigno, por outro lado, que se as partes possuem advogados 

constituídos nos autos, as intimações serão realizadas na pessoa dos 

seus respectivos patronos, consigno ainda, que a intimação das 

testemunhas também caberá aos patronos, salvo comprovada 

impossibilidade de fazê-lo (Art. 455 NCPC).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142601 Nr: 4433-87.2016.811.0007

 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: Gustavo Gomes Pereira

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Intimação do(a) Procurador(a) da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias apresentar quesitos para a realização da perícia médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 805 Nr: 23-79.1999.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para:1-INDEFIRIR o pedido de ilegalidade dos juros remuneratórios, visto 

que pactuados segundo a lei e a média do mercado;2-INDEFERIR o pedido 

de ilegalidade de capitalização de juros, pois expressamente 

contratado;3-DETERMINAR que a multa contratual seja aplicada no patamar 

de 2% (dois por cento);4-RECONHECER a ilegalidade da comissão de 

permanência, porquê cobrada com correção monetária e juros;5-DEFERIR 

a correção monetária pelo índice do INPC, em substituição ao usado pelo 

Banco;6-INDEFERIR os pedidos e alegações genéricas, eis que 

não-especificados e não-discriminados.Portanto, tendo em vista a 

sucumbência parcial de ambas as partes, CONDENO o Embargado (Banco 

Bradesco) ao pagamento das custas e despesas processuais, desse 

processo e do processo de execução em apenso (código 807), em 

proporção ao montante que se apurar haver diminuído do débito 

executado, bem como a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% 

do proveito econômico obtido pelos Embargantes, isto é, 10% do que for 

diminuído do valor executado. Na mesma linha, CONDENO os Embargantes 

a pagar as custas e despesas processuais, dessa ação e da ação de 

execução (código 807), em proporção ao saldo que se apurar realmente 

devido em liquidação, da mesma forma, condeno os Embargantes a pagar 

honorários advocatícios de 10% do valor da dívida que persistir após a 

liquidação feita nos termos do dispositivo acima, vedada a compensação 

de honorários. Por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, promovam-se os cálculos dentro dos parâmetros fixados 

nesta decisão e arquivem-se, com as anotações.Translade-se cópia da 

presente sentença aos autos executivos em apenso (Cód.807).P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 803 Nr: 136-04.1997.811.0007

 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: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para:1-INDEFIRIR o pedido de ilegalidade dos juros remuneratórios, visto 

que pactuados segundo a lei e a média do mercado;2-INDEFERIR o pedido 

de ilegalidade de capitalização de juros, pois expressamente 

contratado;3-DETERMINAR que a multa contratual seja aplicada no patamar 

de 2% (dois por cento);4-RECONHECER a ilegalidade da comissão de 

permanência, porquê cobrada com correção monetária e juros;5-DEFERIR 

a correção monetária pelo índice do INPC, em substituição ao usado pelo 

Banco;6- INDEFIRIR o pedido de ilegalidade dos juros moratórios, visto que 

pactuados segundo a lei e a média do mercado, ou seja, 1%.7-INDEFERIR 

os pedidos e alegações genéricas, eis que não-especificados e 

não-discriminados.Portanto, tendo em vista a sucumbência parcial de 

ambas as partes, CONDENO o Embargado (Banco Bradesco) ao 

pagamento das custas e despesas processuais, desse processo e do 

processo de execução em apenso (código 4646), em proporção ao 

montante que se apurar haver diminuído do débito executado, bem como a 

pagar honorários advocatícios que fixo em 10% do proveito econômico 

obtido pelos Embargantes, isto é, 10% do que for diminuído do valor 

executado. Na mesma linha, CONDENO os Embargantes a pagar as custas 

e despesas processuais, dessa ação e da ação de execução (código 

4646), em proporção ao saldo que se apurar realmente devido em 

liquidação, da mesma forma, condeno os Embargantes a pagar honorários 

advocatícios de 10% do valor da dívida que persistir após a liquidação 

feita nos termos do dispositivo acima, vedada a compensação de 

honorários. Por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, promovam-se os cálculos dentro dos parâmetros fixados nesta 

decisão e arquivem-se, com as anotações.Translade-se cópia da 

presente sentença aos autos executivos em apenso (Cód.4646).P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45509 Nr: 5220-68.2006.811.0007

 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: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para:1-DEFERIR aplicação do CDC;2-INDEFIRIR o pedido de ilegalidade dos 

juros remuneratórios, visto que pactuados segundo a lei e a média do 

mercado;3-INDEFERIR o pedido de ilegalidade de capitalização de juros, 

pois expressamente contratado;4-DETERMINAR que a multa contratual 

seja aplicada no patamar de 2% (dois por cento);5-RECONHECER a 

ilegalidade da comissão de permanência, porquê cobrada com correção 

monetária e juros;6-DEFERIR a correção monetária pelo índice do INPC, em 

substituição ao usado pelo Banco;7-INDEFERIR os pedidos e alegações 

genéricas, eis que não-especificados e não-discriminados.Portanto, tendo 

em vista a sucumbência parcial de ambas as partes, CONDENO o 

Embargado (Banco Bradesco) ao pagamento das custas e despesas 

processuais, desse processo e do processo de execução em apenso 

(código 807), em proporção ao montante que se apurar haver diminuído do 

débito executado, bem como a pagar honorários advocatícios que fixo em 
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10% do proveito econômico obtido pelos Embargantes, isto é, 10% do que 

for diminuído do valor executado. Na mesma linha, CONDENO os 

Embargantes a pagar as custas e despesas processuais, dessa ação e 

da ação de execução (código 807), em proporção ao saldo que se apurar 

realmente devido em liquidação, da mesma forma, condeno os 

Embargantes a pagar honorários advocatícios de 10% do valor da dívida 

que persistir após a liquidação feita nos termos do dispositivo acima, 

vedada a compensação de honorários. Por conseguinte, RESOLVO O 

MÉRITO da presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, promovam-se os cálculos dentro dos 

parâmetros fixados nesta decisão e arquivem-se, com as 

anotações.Translade-se cópia da presente sentença aos autos 

executivos em apenso (Cód.807).P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5730 Nr: 958-85.2000.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para:1-INDEFIRIR o pedido de ilegalidade dos juros remuneratórios, visto 

que pactuados segundo a lei e a média do mercado;2-INDEFERIR o pedido 

de ilegalidade de capitalização de juros, pois expressamente 

contratado;3-DETERMINAR que a multa contratual seja aplicada no patamar 

de 2% (dois por cento);4-RECONHECER a ilegalidade da comissão de 

permanência, porquê cobrada com correção monetária e juros;5-DEFERIR 

a correção monetária pelo índice do INPC, em substituição ao usado pelo 

Banco;6- INDEFIRIR o pedido de ilegalidade dos juros moratórios, visto que 

pactuados segundo a lei e a média do mercado, ou seja, 1%.7-INDEFERIR 

os pedidos e alegações genéricas, eis que não-especificados e 

não-discriminados.Portanto, tendo em vista a sucumbência parcial de 

ambas as partes, CONDENO o Embargado (Banco do Brasil) ao pagamento 

das custas e despesas processuais, desse processo e do processo de 

execução em apenso (código 4646), em proporção ao montante que se 

apurar haver diminuído do débito executado, bem como a pagar honorários 

advocatícios que fixo em 10% do proveito econômico obtido pelos 

Embargantes, isto é, 10% do que for diminuído do valor executado. Na 

mesma linha, CONDENO os Embargantes a pagar as custas e despesas 

processuais, dessa ação e da ação de execução (código 4646), em 

proporção ao saldo que se apurar realmente devido em liquidação, da 

mesma forma, condeno os Embargantes a pagar honorários advocatícios 

de 10% do valor da dívida que persistir após a liquidação feita nos termos 

do dispositivo acima, vedada a compensação de honorários. Por 

conseguinte, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

promovam-se os cálculos dentro dos parâmetros fixados nesta decisão e 

arquivem-se, com as anotações.Translade-se cópia da presente sentença 

aos autos executivos em apenso (Cód.4646).P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103541 Nr: 5272-54.2012.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemar Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joslei Marcelo Goularte, Fabricio Cardoso da 

Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT, JOHN CARLOS DA ROSA - OAB:30057, Valdomiro 

Dutra da Silva Junior - OAB:37576

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122083 Nr: 654-61.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salesio Parise

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 118/122, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14088 Nr: 2059-26.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ópera - Artigos e Vestuário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Valentin da Silva Damasceno, Ildemar da 

Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

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

OAB:5091-B

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da decisão de 

fls. 338/339 e documentos de fls. 340/344, bem como para requerer o que 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64358 Nr: 4135-42.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W3 Network Ltda, Jean Carlos Zanuzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Lima Barcellos - 

OAB:128186/RJ, Dinara de Arruda Oliveira - OAB:4914/MT, Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende - OAB:12438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:MT 5447, Alexandre Miranda Lima - OAB:13241-A/MT, Eladio 

Miranda Lima - OAB:86235, Giordano Bruno P. F. Oliveira - 

OAB:7238/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141149 Nr: 3598-02.2016.811.0007

 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: JLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdC

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

OAB:14430-A/MT, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa de fls. 51 verso, bem como para indicar o atual endereço da 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 60055 Nr: 10307-14.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCV Atacadista & Varejista de Bebidas Ltda, 

João Manoel Gehm, Maria Nilda Guimarães de Farias, Carlos Valmor 

Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA LUCIA ARAUJO 

LEANDRO - OAB:OAB/GO 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113, 

Wilma Alves da Silva - OAB:MT 17.383

 Vistos.

1. CHAMO O FEITO À ORDEM e REVOGO o item 1 da decisão de fl. 430.

2. INTIME-SE o exequente para se manifestar acerca dos requerimentos 

de fls. 250/251 e 383/384, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Após, voltem-me conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191271 Nr: 11211-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmir Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - OAB:55832

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

OAB:MT 13.842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da decisão de fl. 169, bem como da certidão de fl. 

173, DETERMINO seja expedido alvará em favor do exequente para 

levantamento do valor depositado à fl. 168.

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no pagamento, nos exatos termos do que dispõe o art.924, II, 

CPC/2015.

3.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE definitivamente os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236022 Nr: 13436-75.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAN, EAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARTINS SILVA RODRIGUES, Cpf: 

04522967144, brasileiro(a), solteiro(a), construtor. 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.

 Despacho/Decisão: Vistos.1.Depreende-se dos autos que foram 

infrutíferas todas as tentativas de citação pessoal da parte 

requerida.2.Dessa forma, DEFIRO a citação por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, conforme requerido à fl. 33.3.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 07 de março de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236621 Nr: 13879-26.2016.811.0004

 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: Maria Rodrigues da Silva, Domingos Fernandes de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

16227409120, Rg: 0061104-2, Filiação: Ana Mariana de Jesus e Pedro 

Rodrigues da Silva, data de nascimento: 23/11/1956, brasileiro(a), natural 

de Moipora-GO, divorciado(a), funcionária pública municipal, Telefone 

3405-6945 e atualmente em local incerto e não sabido DOMINGOS 

FERNANDES DE SOUZA, Cpf: 14108720172, Rg: 096.251, Filiação: 

Joaquim Fernandes de Souza e Josefa Ferreira de Souza, data de 

nascimento: 11/04/1948, brasileiro(a), natural de Cocalinho-MT, 

divorciado(a), motorista/serv.público. 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: 11.Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial e DECRETO A INTERDIÇÃO do requerido DOMINGOS 

FERNANDES DE SOUZA, DECLARANDO-O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma dos artigos 3º, II, 

e 1.775, §3º, CC e art. 755, I, CPC/2015, NOMEANDO-LHE como curadora 

a Srª. MARIA RODRIGUES DA SILVA.12.Em obediência ao disposto no art. 

755, §3º, CPC/2015 e no art. 9º, III, CC, INSCREVA-SE a presente sentença 

no Registro Civil e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e na plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, onde deverá permanecer por 6 

(seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, devendo constar no edital os 

nomes do interditado e do curador, a causa da interdição e os limites da 

curatela.13. Serve cópia desta sentença como termos de compromisso, 

nos termos do art. 759, I, CPC/2015.14. SEM custas e honorários. Após, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Sentença publicada em audiência. Saem os 

presentes intimados. As partes desistem do prazo recursal. 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, 08 de março de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192344 Nr: 11922-58.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliomar Peres de Souza - ME, Eliomar Peres de Sousa, 
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Paulo Emílio Monteiro de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Calçados América LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Luiz Sousa Nabarrete 

- OAB:15519, Roberta Lourenço Silva - OAB:20.409, Tiago Dos Reis 

Ferro - OAB:13660

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que os valores bloqueados nos autos já foram vinculados 

na Conta judicial do processo, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do executado para informar os dados bancários para posterior 

liberação dos valores bloqueados, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243596 Nr: 1776-50.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da certidão de fl. 40-v, DETERMINO seja a parte 

autora intimada para emendar a inicial, informando nos autos o endereço 

atualizado da requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC/15).

2. Desde já, REDESIGNO a audiência de mediação PARA O DIA 22 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo ser 

observados os demais itens da decisão de fls. 31/32.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197787 Nr: 2365-13.2015.811.0004

 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: Maria Rodrigues da Silva, Romulo Edmundo da Silva, 

Gláucio Bosco da Silva, Celia Aparecida Rodrigues da Silva, Antonio 

Carlos Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, BB 

Seguros de Crédito Protegido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 5771, Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA - OAB:24549/MT, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - 

OAB:65.216 PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:OAB/MT 

16988, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A, JULIANA 

GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 17486

 VISTOS.

 1. Em decorrência da necessidade de readequação da pauta de 

audiência, REDESIGNO o ato para o DIA 11 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233325 Nr: 11496-75.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genir Luiza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aço Pronto Serviços de Corte e Dobra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre as 

fls. 64/66.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237949 Nr: 14767-92.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCSP, Beatriz Jaqueliny Tomas Piau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espílio de Flavio Tomas Piau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do requerente para que se manifeste nos autos no prazo de 15 

dias, acerca do parecer do Ministério Público encartado em fls. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227232 Nr: 7174-12.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Bazeia, Regina Celia Cavalin 

Bazeia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO HENRIQUE TADEU 

CAPELLO - OAB:206793/SP, JOSE EDUARDO CARMINATTI - 

OAB:73573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para que fiquem cientes acerca da perícia designada 

nos autos, que realizar-se-á em 26 de março de 2018 às 07hs, na sede do 

Forum de Barra do Garças - MT, nos termos da petição encartada nos 

autos em fls. 80.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237226 Nr: 14281-10.2016.811.0004

 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: Sebastião Nobre Dourado, Matilde Resende Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Domingos Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIVINO DOMINGOS MACEDO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: VISTOS.1. RECEBO a emenda da inicial. ALTERE-SE a 

capa dos autos para constar como requerido DIVINO DOMINGOS 

MACEDO. 2. Considerando que os demandantes não possuem 

informações do paradeiro há mais de 25 anos e muito menos os dados 

pessoais do demandado (fl. 39), DEFIRO a citação por edital de DIVINO 

DOMINGOS MACEDO, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015.3. Decorrido o prazo da citação ficta 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE, e desde já NOMEIO a Defensoria 

Pública desta Comarca, como Curador Especial, para apresentação da 

defesa, no prazo legal, nos termos do art. 72, II, do CPC/2015.4. Após, 
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volvam-me conclusos para ulterior deliberação.5. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 28 de fevereiro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256061 Nr: 10270-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:19871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) INGRYDYS 

HANANDA MINGOTI,  para devolução dos autos nº 

10270-98.2017.811.0004, Protocolo 256061, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206460 Nr: 7436-93.2015.811.0004

 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): Roberto Ângelo de Farias, Prestes & Cia Ltda, 

Geralmino Alves Rodrigues Neto, Celson José da Silva Sousa, Ailton Alves 

Teixeira, Carla Pantaleão Prestes, Paulo Sérgio da Silva, Paulo César Raye 

de Aguiar, José Maria Alves Filho, Reinaldo Silva Correia, Maria José de 

Carvalho, João Rodrigues de Souza, Valdei Leite Guimarães, Odorico 

Ferreira Cardoso Neto, Weliton Andrade da Silva, Júlio César Gomes dos 

Santos, Valdemir Benedito Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Kelly Tavares da Silva 

Brito - OAB:MT19347, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 

12.672, Daniela Cortes Schulze Machado - OAB:17315, Durval 

Ribeiro de Gouveia Júnior - OAB:MT 12.664, IZAIAS MARIANO DOS 

SANTOS FILHO - OAB:5.313-A, Izaias Mariano dos Santos Filho - 

OAB:5313-A, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Júnior 

César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que a parte apelada apresentou preliminares nas 

contrarrazões, intimo a apelante a se manifestar nos autos no prazo de 15 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267538 Nr: 17703-56.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nercione Gomes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amanda Gomes Simon, Carlos Raimundo 

Gomes Simon, Daniel Gomes Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:16457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aderlei Lamel - OAB:20.943/O

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl.23, 

para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, b, CPC/2015.

2. Sem custas, porque deferido o benefícios da gratuidade da justiça. Sem 

honorários, porque inexiste pretensão resistida.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211205 Nr: 10199-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celis Fonseca Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adrian Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Rafael Luiz de Moura - OAB:19.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 VISTOS.

 1. Ao analisar os autos constato que o requerido colacionou ao feito o 

documento novo de fls.153.

2. Assim, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca do documento novo aportado, conforme disposto no art. 437, §1º, 

do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159981 Nr: 375-89.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 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: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 visto.

1. PRELIMINARMENTE, converto a ação de conhecimento de PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA, forte no artigo 523, CPC/2015.

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

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

3. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240872 Nr: 16942-59.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucijane Almeida Borges

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 VISTOS.

1. Determino o apensamento dos presentes autos ao processo de 
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nº1165-34.2016.811.0004 – Cód.217225.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272325 Nr: 2529-70.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Antônio de Carvalho Neto, Maria Lúcia 

Balbino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indea - Instituto de Defesa Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 dias, 

juntando aos autos documento que comprove a resistência da parte 

requerida, sob pena de extinção do feito.

2. Após, voltem-me para análise da medida de urgência.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243615 Nr: 1792-04.2017.811.0004

 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: MECC, LCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRCdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, 

Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, ajuizada por M.E.C.C. representado 

por LUANA CARDOSO FONSECA em desfavor de MARCOS ROBERTO 

CORREA DA SILVA, todos qualificados nos autos.

2. A parte autora foi intimada (fls. 34), na pessoa de sua mãe, para 

comparecer a audiência de conciliação designada. Aberta a sessão, 

constatou a ausência da requerente (fls. 35).

3. Às fls. 40/41, a Defensoria Pública, na qualidade de representante 

processual, informa que tentou efetuar várias vezes contatos com a 

requerente, mas todas restaram infrutíferas. Assim, pugna pela 

desistência da ação, uma vez que a autora não promoveu os atos 

necessários para o regular andamento do feito.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar a inércia da parte autora, verifico estar caracterizado o 

abandono do feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do 

mérito.

6. Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

7. Sem custas e honorários.

8. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103551 Nr: 8555-65.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís de Jesus Laurindo 

- OAB:MT 18.483-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos o cálculo 

apresentado às folhas 201 verso.

 2. Ainda, determino a expedição de PRECATÓRIO REQUISITORIO em favor 

da Exequente via sistema SGP.

 3. E, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR com relação ao valor dos 

honorários.

4. Deverão, ainda, serem observados os formulários próprios conforme 

preceitua a CNGC-CGJ-MT, remetendo-se ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para providências cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212171 Nr: 10780-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASMSS, Marcela Martins Soares, Mariane Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Santos - OAB:5551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana do Vale 

Mascarenhas - OAB:19.638-GO

 SENTENÇA.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS movida 

pelas partes mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. A parte autora foi intimada às fls. 164, via DJE, para manifestar 

requerendo o que entender de direito deixando transcorrer o prazo 

assinalado (fls. 131).

3. Posteriormente, foi intimada por correios (AR). Entretanto, manteve-se 

inerte, mesmo tendo sido regularmente recebi a intimação conforme AR de 

fls. 170-verso.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando a inércia da parte autora caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do mérito.

6. Diante do manifesto desinteresse da requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191542 Nr: 11411-60.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFMB, ACMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailda Lopes de Oliveira 

Olanda - OAB:MT 17.764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 57, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215522 Nr: 162-44.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSOV, EdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 189200 Nr: 9648-24.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Alberto Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eunice Leandro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 80/83 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164197 Nr: 5930-87.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidson Elias Costa - ME, Cleibson Elias Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169314 Nr: 1352-47.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recol Distribuição e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS Multivendas Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Corbelino Biancardini - 

OAB:MT 7.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 28941 Nr: 482-85.2002.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Machado, Maria de Fátima de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:16.160/A-MT, Carlos Alberto Miro da Silva Filho - 

OAB:27495/GO, Jose Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:12009, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171967 Nr: 4784-74.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio José de Almeida David, Paolo Cesar da 

Silva, Flávia Lucia David

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205344 Nr: 6788-16.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NELSON MOURÃO CHAVEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

comparecer na secretaria no prazo de 05 ( cinco) dias, para retirar 

documentos determinados pelo MM.Juiz.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246721 Nr: 4022-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundo dos Freios Ltda, Eliomar de Castro e 

Silva, Marta Fullin Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773

 VISTOS.

 1. Cuida-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento cc 

Repetição do Indébito movida por MUNDO DOS FREIOS LTDA em desfavor 

do BANCO BRADESCO S/A.

2. Constato que não houve a atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos a execução em apenso (Cód. 254676) e que a citação do 

executado foi devidamente cumprida por ocasião da diligência de fls.73, 

contudo, sem o pagamento do débito no prazo assinalado.

3. Desta forma, INTIME-SE o exequente, pelo prazo de 10 (dez) dias, para 

dar cumprimento aos atos expropriatórios pertinentes para a efetivação da 

presente execução, sob pena de extinção.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272470 Nr: 2614-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do art. 189, 

II, do Código de Processo Civil de 2015.

2. DEFIRO a gratuidade de justiça, conforme art. 98, §3º, do CPC/2015.

3. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado nas fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 
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O DIA 27 DE JUNHO DE 2018, às 12h30min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE a autora por 

meio de seu defensor e NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

4. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

5. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

6. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 7. FIXO os alimentos provisórios à razão de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente no país, que deverão ser depositados na conta 

corrente nº 4138-6, Agência nº 8881-1, do Banco do Brasil, em nome da 

mãe da autora, até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o 

disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório 

dos autos.

8. Ciência à autoridade da Penitenciaria MAJOR PM ELDO DE SÁ de 

Rondonópolis – MT para que promova a condução do requerido ao Centro 

Judiciai de Solução de Conflitos (Cejusc) de Barra do Garças – MT, caso 

este ainda se encontre recolhido.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255929 Nr: 10191-22.2017.811.0004

 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: VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBM, JRCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Tendo em vista que o réu veio a óbito antes de ser procedida a sua 

citação, conforme consta da certidão de óbito de folhas 44, manifeste-se 

a autora, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, voltem- me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191664 Nr: 11484-32.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Silvério Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlene Dela Libera Duarte 

Siqueira - OAB:GO/28920

 Vistos.

 1. Verifico que após a propositura da ação não obteve êxito em localizar 

o bem, bem como, fora requerida a suspensão do feito.

 2. Como se sabe, em casos dessa natureza, não sendo o bem 

encontrado, é facultado ao autor, pleitear a conversão da ação em 

Execução de Quantia Certa.

3. Isto posto DETERMINO que o requerente seja intimado, pessoalmente, no 

prazo 05 dias, tome as providências emanadas nos artigos 4º e 5º do 

Decreto Lei 911/69, sob pena de ser considerada a sua desídia, com 

conseqüente extinção e arquivamento do feito por abandono da causa, 

conforme dispõe o Art. 487, III, do CPC/2015.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195780 Nr: 979-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:17.796/A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito informando o endereço atualizado do requerido, 

sob pena de extinção e revogação da decisão que concedeu o pedido de 

liminar.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248197 Nr: 5015-62.2017.811.0004

 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: VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 VISTOS.

 1. Tendo em vista que o réu veio a óbito, conforme consta da certidão de 

óbito de folhas 44 dos autos em apenso e, por se tratar de direito 

intransmissível, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, voltem- me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248400 Nr: 5160-21.2017.811.0004

 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: José Rildo Coelho Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barros Machado, Valdirene Santos 

Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 VISTOS.

 1. Tendo em vista que o réu veio a óbito, conforme consta da certidão de 

óbito de folhas 44 dos autos em apenso e, por se tratar de direito 

intransmissível, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, voltem- me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271621 Nr: 2042-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR ANTONIO LIMBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo FORD/ ECOSPORT 

XLT 1.6 8V (FLEX), cor PRETA, ano/modelo 2008/2008, chassi: 
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9BFZE16P388981530, PLACA HJJ9619, RENAVAM 00983803102, 

conforme descrito na inicial.9.Executada a liminar, CITE-SE o Requerido 

para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 

15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 

911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.10.O 

veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.11.Caso os representantes legais do requerente não levantem 

o bem logo após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste 

Juízo, devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do 

objeto apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.12.Expeça-se o 

necessário.13.Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225365 Nr: 6124-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Tamiris de Senna

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

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Banco 

Bradesco Financiamento S/A.

2.Intimado para dar prosseguimento ao feito, o autor quedou-se inerte, 

fls.38.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7.CUSTAS pelo autor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271285 Nr: 1807-36.2018.811.0004

 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: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 30 DE MAIO DE 2018, às 15hrs00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

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 do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271312 Nr: 1833-34.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 30 DE MAIO DE 2018, às 14hrs20min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

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 do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271280 Nr: 1802-14.2018.811.0004

 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: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 30 DE MAIO DE 2018, às 14hrs40min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

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 do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271249 Nr: 1771-91.2018.811.0004

 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: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 30 DE MAIO DE 2018, às 16hrs20min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.
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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 do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271240 Nr: 1763-17.2018.811.0004

 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: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 30 DE MAIO DE 2018, às 17hrs20min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

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 do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271252 Nr: 1774-46.2018.811.0004

 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: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 30 DE MAIO DE 2018, às 17hrs40min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

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 do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271309 Nr: 1830-79.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 30 DE MAIO DE 2018, às 14hrs00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

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 do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271253 Nr: 1775-31.2018.811.0004

 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: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 30 DE MAIO DE 2018, às 16hrs40min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

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 do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271241 Nr: 1764-02.2018.811.0004

 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: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 30 DE MAIO DE 2018, às 16hrs00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

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 
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aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271317 Nr: 1838-56.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 30 DE MAIO DE 2018, às 17hrs00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

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 do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248176 Nr: 4996-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Às folhas fls. 53, a parte autora pugnou pela desistência e extinção 

processual.

2. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

3. Sem custas, uma vez que já recolhidas e sem honorários, por não 

haver sequer formado a relação processual.

4. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266950 Nr: 17336-32.2017.811.0004

 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: Rondon Cerqueira de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 17336-32.2017.811.0004, Protocolo 266950, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189903 Nr: 10229-39.2014.811.0004

 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: FJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ FLAVIO 

MARTINS RIBEIRO, para devolução dos autos nº 10229-39.2014.811.0004, 

Protocolo 189903, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168909 Nr: 824-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oneide Alves Pimentel Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 mpulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para manifestar sobre a impugnação de folhas 275/281, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240446 Nr: 16645-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 

28.789

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOCICLER OLIVEIRA 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 16645-52.2016.811.0004, 

Protocolo 240446, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188343 Nr: 8960-62.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silva Santos Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

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

14.258-A

 1. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por SIMONE SILVA 

SANTOS FREITAS em face de BANCO DO BRASIL S/A.

 2. O exequente opôs Embargos de Declaração arguindo contradição na 

decisão, fl. 150.
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3. O executado manifestou pela rejeição dos embargos, fl. 154.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Nos moldes do art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

 6. O embargante afirma que a decisão de fls. 147/148 foi contraditória.

 7. Ao analisar os autos, constato que a pretensão do embargante merece 

prosperar, visto que a decisão de fls. 49/51 concedeu o pedido de justiça 

gratuita para a parte e o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve o 

benefício.

 8. Deste modo, o recolhimento dos embargos é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO

9. Diante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração, pois 

tempestivos e lhes DOU PROVIMENTO para excluir o item 13 e parte do 

item 14 que condenou a parte ao pagamento dos honorários advocatícios 

e reduziu o valor devido ao credor.

 10. Decorrido o prazo, sem interposição de recurso, CUMPRA-SE a 

decisão de fls. 147/148.

 11. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93205 Nr: 7001-32.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malba Thania Alves Varjão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Varjão Alves - 

OAB:6.496/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Vistos.

 1. Sobre o cálculo aportado às folhas 241/242, ouçam-se as partes.

 2. Após, voltem-me para prolação de decisão.

3. Intime-se.

 4. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272191 Nr: 2418-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nina Tereza de Oliveira Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raul Darci Dolzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. NOMEIO como inventariante, a Sra. NINA TEREZA DE OLIVEIRA 

DOLZAN, que deverá ser intimada para prestar compromisso em 05 

(cinco) dias e as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

observando-se os incisos do art. 620, CPC/2015 (art. 617, parágrafo 

único, CPC/2015).

2. Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE os herdeiros e os 

legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. A cônjuge, os herdeiros e os legatários serão citados pelo 

correio, observando-se o disposto no art. 247, CPC/2015, devendo, ainda, 

ser publicado edital, nos termos do inciso III do art. 259, CPC/2015 

(art.626,§1º, CPC/2015).

3. Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art. 627, CPC/2015).

4. Após, venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, art. 

627, §1º, CPC/2015, e, se for o caso, determinar a avaliação dos bens.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225903 Nr: 6430-17.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Eduardo Simões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Baldarena Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Chieco - OAB:SP 

206.504, Camila Leracitano Macedo Maia - OAB:206.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dina Darc Ferreira Lima 

Carsoso - OAB:SP 41.594

 Vistos.

 1. Determino que a parte ré cumpra o despacho de folhas 276, no prazo 

de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de incorrer em multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, as 

quais serão revertidas em favor do perito, além de incorrer em crime de 

desobediência.

 2. Intime-se.

 3. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195295 Nr: 688-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Fredulin Scherer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

1. O feito foi sentenciado e devidamente reexaminado pelo juízo ad quem.

 2. Aportado neste juízo, intimado, o Autor quedou-se silente.

 3. Posto isto, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas de estilo.

4. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163456 Nr: 5004-09.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coopercred Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Tsipre Babati Tsudzwere

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inacio Bento de Loyola 

Alencastro - OAB:15083/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, André Luís de Jesus Laurindo - OAB:MT 

18.483-O

 VISTOS.

1. Analisando os autos, verifico que restou consignado no processo de 

Cód.204094, a extração de cópia para estes autos, a fim de que a defesa 

fosse devidamente apreciada e processada como embargos à monitória, 

nos termos do art.702, do CPC.

2. Desta feita, determino a INTIMAÇÃO da parte autora, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para, querendo, responder aos embargos de fls.165/176, 

nos termos do art.702, §5º, do CPC, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169108 Nr: 1093-52.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiseg Comercio e Assistencia Técnica de Instrumentos 

de Medicação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Segmeg Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERNARDI ZOBOLI - 

OAB:222263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 SENTENÇA.
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1. Determinada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, 

constatou-se ela não reside mais no endereço informado na inicial (fl.73)

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Verifico que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da parte 

requerente, contudo, não foi possível sua concretização, uma vez que no 

endereço informado ela não foi encontrada, conforme consta do AVISO 

DE RECEBIMENO “recusado”. Assim, a parte requerente descurou da sua 

obrigação processual de atualizar o seu endereço, conforme art. 274, 

parágrafo único, CPC/2015, in verbis:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

7. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. CUSTAS pelo requerente.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94639 Nr: 8415-65.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Soares de Aquino, ALESSANDRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Brasileiro do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO SOUSA 

PRADO - OAB:MT n.º 8.793-A

 SENTENÇA.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS movida 

pelas partes mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. A parte autora foi intimada às fls. 112, via DJE, para manifestar 

requerendo o que entender de direito deixando transcorrer o prazo 

assinalado de 5 (cinco) dias sem manifestação.

3. Posteriormente, foi intimada por correios (AR). Entretanto, manteve-se 

inerte, mesmo tendo sido regularmente recebi a intimação conforme AR de 

fls. 121.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando a inércia da parte autora caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do mérito.

6. Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

7. Custas pelo requerido da ação, nos termos da sentença de fls. 41/44.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272158 Nr: 2397-13.2018.811.0004

 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: Fabiano Souza Nunes da Silva, Vanda de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais 

movida pelas partes acima mencionadas, todas qualificados nos autos.

2. Em razão da improbabilidade de composição das partes, DEIXO de 

designar audiência de conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, 

§4º, II, CPC/2015.

3. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no 

art. 231, CPC/2015.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 62707 Nr: 5799-25.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Liandro dos Santos Tavares - OAB:22011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. HOMOLOGO os cálculos de folhas 243 para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos.

 2. MANIFESTE-SE a Fazenda Pública, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da RESOLUÇÃO 115 DO CNJ.

 3. Após, Expeça-se REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR com relação ao 

valor dos honorários, tendo em vista que se enquadra dentro dos limites 

elencados legislação estadual.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96831 Nr: 1804-62.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Antonio Bressan

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 .AINDA, DEFIRO o pedido de fls.242, no que concerne a multa aplicada 

pela sentença de fls.96/98 e, por conseguinte, DETERMINO que INTIME-SE 

a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da 

dívida no total, conforme cálculo apresentado pelo CONTADOR JUDICIAL 

às fls. 248/249, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) e 

incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10% (dez 

por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do art. 523, do 

CPC.2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado 

de PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem 

para satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.3. Sendo o caso de penhora online, 

venham-me conclusos para a indisponibilização de ativos via Bacen-Jud. 

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35170 Nr: 550-98.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Flora Cotton Comercial Ltda, Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ouro Branco Transportes Ltda, AMPA - 

Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão, Santa Flora 
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Cotton Comercial Ltda, Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO BATISTA - 

OAB:167.091/SP, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MS/ 6.835, JOSÉ ANTÔNIO BATISTA - 

OAB:167.091/SP, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:OAB/MT 2615, 

MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT, Maria Lúcia Ferreira Teixeira 

- OAB:MT 3.662, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 VISTOS.

1. INTIME-SE o advogado, Sr. José Antonio Batista, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para que se manifeste acerca das alegações e documentos 

colacionados em fls.717/723, sob pena de preclusão.

2. Ainda, defiro o pedido de fls.718/v e determino que sejam promovidas 

as anotações necessárias junto ao Sistema Apólo, a fim de que as 

publicações e intimações sejam efetuadas em nome do patrono indicado 

em fls.718/v.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179609 Nr: 1586-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hyngrethy Dinamar Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

1. Analisando os autos, verifico manifestação da parte executada, no que 

concerne a discordância dos cálculos apresentados pelo Contador 

Judicial em fls.232.

2. Constato que a pretensão da executada merece prosperar, conquanto 

que não há que se falar em incidência de multa de 10% sobre o valor da 

dívida remanescente, vez que a intimação da decisão que converteu o 

feito em cumprimento de sentença deu-se na data de 23/12/2016 (fls.220), 

e considerando a suspensão dos prazos do expediente forense, bem 

como o depósito dos valores efetuado em 17/01/2017 (fls.225v e 226), 

entendo que a diligência foi cumprida dentro do prazo legal. No mesmo 

sentido, não há que se falar em acréscimo de juros no que concerne aos 

honorários de advogado.

3. Desta feita, DEFIRO o pedido de fls.339/340 e DETERMINO nova 

remessa dos autos ao Contador Judicial, a fim de que proceda com a 

atualização do quantum devido em fase de cumprimento de sentença, 

considerando o valor depositado voluntariamente pelo executado, bem 

como o residual, observando os depósitos de fls.188 e fls.225v e 226 e a 

não incidência da multa descrita no art.523, §1º, do CPC.

4. Após, voltem-me conclusos para expedição dos respectivos alvarás.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3212 Nr: 1207-84.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lázaro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Fabiana Nápolis Costa - OAB:mt15.569

 VISTOS.

1. INTIME-SE o exequente o pessoalmente, para no prazo 05 dias, requeria 

o que lhe for de direito, visando o prosseguimento da execuçao, sob pena 

de ser considerada a sua desídia, com conseqüente extinção e 

arquivamento do feito por abandono da causa, conforme dispõe o Art. 

487, III, do CPC/2015.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262927 Nr: 14830-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM - LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO PEREIRA DE JESUS

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

- OAB:MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 81/82 e DETERMINO a suspensão Do feito pelo 

até o dia 10.04.2018.

2. Decorrido o lapso temporal, ouça-se o Requerente, pelo prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238426 Nr: 15105-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Fernandes Morais, Irene Alexandrina Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macife S/A Materiais de Construção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Afere-se que AR inerente à carta de citação do requerido remetido via 

correios fora devolvida, constando no carimbo dos correios como 

“ausente”.

 2. Posto isto, INDEFIRO o requerimento de citação por edital de fls. 73, 

pois não se verifica nos autos que foram esgotados os meios para 

localização da parte requerida.

 3. Por conseguinte, determino seja expedida CARTA PRECATÓRIA, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando à citação do réu.

4. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197405 Nr: 2146-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Resiel Gonçalves Gomes, Leila Cristina Tiburcio Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. CARDOSO & CIA LTDA, Antônio de 

Abreu Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl.66 e, por conseguinte, determino a SUSPENÇÃO 

do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

2. Com o decurso temporal da suspensão acima assinalada, determino que 

INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, III, CPC).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272273 Nr: 2482-96.2018.811.0004

 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: Niverson Mendes Duarte, APARECIDA MARIA DE 

SOUZA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco Rosa, Luzia Moraes Rosa, 

DELZUITA MACHADO COUTINHO, Alice Carvalho da Silva, Romeu Aguiar 
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Belém

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 99, §3º do Código de Processo Civil/2015.

2. CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial (fls. 04), e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação/ mediação que DESIGNO 

para o dia 30 DE MAIO DE 2018, às 15h30min (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.

3. EXPEÇA-SE mandado de citação pessoal para os confinantes, na forma 

requerida na inicial (fls.07-verso), conforme art. 246, §3º, CPC/2015.

 4. INTIMEM-SE, via postal, para que manifestem se têm interesse na causa 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. 

Remetam-se cópias da inicial e documentos.

5. Notifique-se o Ministério Público.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99058 Nr: 4064-15.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberta Barros de Almeida Marengão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

1. Em razão da discrepância entre os valores apresentados pelas partes, 

com fundamento no artigo 524, §2º, do CPC, determino a remessa dos 

autos ao contador judicial para que proceda ao cálculo da sucumbência, 

na forma ordenada em fls.94/99, mantida pela DECISÃO MONOCRATICA 

de folhas 113/115, proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

transitou em julgado no dia 04/11/2015,conforme se vê em fls. 118.

 2. Após, voltem-me concluso.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 7245-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nimar Amorim Vilela, Izis Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, constato que a diligência de citação da parte 

executada, Sr. Nimar Amorim Vilela, fora infrutífera, conforme certidão de 

fls. 75.

2. Ademais, verifico também que fora expedida carta de citação para a 

segunda executada, Sra. Izis Vilela de Moraes sem, contudo, haver nos 

autos retorno do Aviso de Recebimento (AR) correspondente.

 3. Assim, CERTIFIQUE-SE a secretaria acerca do cumprimento da carta de 

citação de fls. 72. Em caso de diligência negativa, ABRA-SE vistas a parte 

autora, pelo prazo de 10 (dez) dias, para manifestação.

4. Em ato contínuo, INTIME-SE a parte autora para que promova o regular 

andamento do feito, promovendo os meios necessários a fim de realizar a 

citação da parte executada, Nimar Amorim Vilela, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (Art. 458, III, do CPC/2015).

 5. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160676 Nr: 1349-29.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Barbosa Castello, Luis 

Fernando Barbosa Castello, José Roberto Simon Castello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Analisando os autos, verifico que se trata de execução de título 

executivo extrajudicial, exteriorizado através da cédula de crédito 

bancária nº3/004.930.397 (fls.12/17), firmada entre as partes litigantes, e 

avalizada pelas pessoas físicas, Sr. Luis Fernando Barbosa Castello e Sr. 

José Roberto Simon Castello.

2. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de citação por edital da empresa José 

Roberto Simon Castello – ME, visto que o mesmo não figura como avalista 

do título em execução.

3. Sobre o pedido de citação do Sr. José Roberto Simon Castello, entendo 

que se fazem presentes os requisitos estampados no art. 257, do CPC, 

razão pela qual DEFIRO o pleito e determino a sua citação do executado, 

via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 4. Caso verifique-se que o não comparecimento do mesmo nos autos, 

NOMEIO desde já, como curador especial, a Defensoria Pública Estadual, a 

fim de assegurar-lhe a defesa, pelo prazo legal, consoante disposto no 

art. 72, II, do CPC.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250695 Nr: 6739-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Vicentina Raggiotto, Antônio Carlos 

Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração, pois 

tempestivos e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO para retificar em parte a 

sentença a fim de constar:12. “Conforme informação de fl. 59 o débito 

cobrado em juízo fora quitado, administrativamente, pelo executado. 

13.Diante do exposto, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 924, II, do CPC/2015. “14.Decorrido o prazo, sem 

interposição de recurso, CUMPRA-SE a decisão de fl. 60. 15.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 12 de março 

de 2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230047 Nr: 9139-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Fabrinny Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmo José Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuliano Medeiros - OAB:MT 

21.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. CITE-SE a parte requerida na forma determinada às folhas 64, no 

endereço fornecido às folhas 72.

2. As providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 7220-50.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 VISTOS.
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1. DEFIRO o pedido formulado em fls.145 e, por conseguinte, DETERMINO a 

expedição de mandado de penhora e avaliação de imóvel rural de 

propriedade do executado, conforme matriculas juntadas em fls.163/171.

2. Com a juntada do laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes litigantes 

imediatamente, para manifestação, pelo prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

3. Após, proceda-se Srª. Gestora Judiciária, com urgência, a designação 

de datas para a realização de leilão presencial, a ser realizado pelo Sr. 

Meirinho Plantonista, nos termos do art.883 e seguintes, do CPC/2015, 

conforme restou determinado na decisão de fls.209.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 32851 Nr: 220-04.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antônio Capitão Leal e Silva, Vianei 

Bove Capitão Leal e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:35137/GO

 VISTOS.

1. Em decorrência do lapso temporal da data que realizou-se a penhora e 

avaliação colacionada às fls.139, DEFIRO o pedido de fls.263 e, via de 

consequência, determino que proceda-se com nova avaliação do imóvel 

rural matriculado sob o nº12.165 no C.R.I. local, descrito em fls.139.

2. Com a juntada do laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes litigantes 

imediatamente, para manifestação, pelo prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

3. Após, proceda-se Srª. Gestora Judiciária, com urgência, a designação 

de datas para a realização de leilão presencial, a ser realizado pelo Sr. 

Meirinho Plantonista, nos termos do art.883 e seguintes, do CPC.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225663 Nr: 6274-29.2016.811.0004

 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: Afrânio Vilela Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E. L ESTEVES, Judith Dias 

Teixeira Esteves, Euripedes Luiz Esteves, Noel Almeida de Jesus, Norma 

Alves da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Vilela Torres - 

OAB:GO0039048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

 1. NÃO conheço do pedido de folhas 47 em razão de já ter ocorrido a 

extinção do feito, sem o julgamento do mérito, em razão do indeferimento 

da petição inicial fls. 39 e verso, já transitada em julgado.

 2. Cumpra-se, na integra o já determinado às folhas 39 verso.

3. Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241788 Nr: 528-49.2017.811.0004

 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: Paulo Roberto Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089-RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:MT 5.736, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ

 Vistos.

 1. Não havendo sido impugnado (fls. 83) HOMOLOGO o laudo pericial de 

folhas 48/50, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, termos em que 

dou por encerrada a instrução processual.

2. Intimem-se as partes para querendo apresentarem as derradeiras 

alegações, voltando-me então conclusos para sentença.

3. As providências. Cumpra-se.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219901 Nr: 2775-37.2016.811.0004

 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: Aurelino Ferreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM movida por CREUZA DE SOUZA MOTA em 

desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambas já qualificadas nos 

autos.

2. Diante do silencio dos réus noticiado por meio da certidão de folhas 71, 

DECRETO-LHE a sua REVELIA.

 3. Não havendo irregularidade a ser sanada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. Especifiquem-se as partes, as provas que desejam produzir.

 5. Após, conclusos.

 6. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243341 Nr: 1620-62.2017.811.0004

 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: Imagem Clinica de Radiologia SS LTDA - ME EPP, Cleber 

Balduíno Macedo

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

de Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Haja vista decisão de suspensão de liminares e sentenças, proferida 

pelo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça nos autos de n.53157/2015, 

DEFIRO o pedido de suspensão processual de fls.118, até ulterior 

deliberação.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226796 Nr: 6961-06.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDC Técnologia e Informática Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian A. Barroco - 

OAB:255918/SP.

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

1. Por ausência de irregularidade processual, declaro o feito SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que 

dispõe o artigo 355, I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 11811-69.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. de Sousa Barbosa Me, Dhyogo de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:SP 121.377, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15.483-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos  au tos  n º 

11811-69.2017.811.0004, Protocolo 258469, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235982 Nr: 13414-17.2016.811.0004

 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: Nivaci Sousa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Batista de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 39, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80049 Nr: 3451-63.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237955 Nr: 14773-02.2016.811.0004

 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: Diogo Antonio de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodopark Systemas de Estacionamento Ltda, 

Teg - Terminal Exportador do Guarujá Ltda, Superinspect Ltda, Cargill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adélia Cecília Nunes Metello 

- OAB:123478, Fabrício Nedel Scalzilli - OAB:RS 44.066, Fernanda 

Messore Amaral - OAB:154103, Francisco Scattaregi Júnior - 

OAB:SP 93.861, Ingrid Nedel Spohr Schimitt - OAB:68625/RS, Márcia 

Andréia Brunk de Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 14773-02.2016.811.0004, 

Protocolo 237955, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228063 Nr: 7778-70.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackeline Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Construção Civil e Assessoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, e nos termos da decisão de folhas 423/425, impulsiono estes 

autos para intimação das partes, via DJE, para manifestarem sobre o laudo 

pericial de folhas 479/523, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201135 Nr: 4452-39.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. R. Pasquali Supermercado Ltda, Darline 

Pasquali, Zelmir João Pasquali

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4452-39.2015.811.0004, Protocolo 201135, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238012 Nr: 14816-36.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Carvalho, Vera Lúcia Carvalho

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

14816-36.2016.811.0004, Protocolo 238012, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234070 Nr: 12075-23.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Ribeiro dos Santos - ME, ALMIR RIBEIRO 

DOS SANTOS

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12075-23.2016.811.0004, Protocolo 234070, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24140 Nr: 2857-93.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DE MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. FREITAS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285, 

PROCURADOR DO CREA-MT - OAB:6.475-MT., ROBERTO CARLONI DE 

ASSIS - OAB:11291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2857-93.2001.811.0004, Protocolo 24140, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67669 Nr: 1192-32.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENANI IGLESIAS & IGLESIAS LTDA, 

Rosangela Maria Menani Iglesias, Luiz Adalberto Ferreira Iglesias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBÉRICO ROCHA LIMA - 

OAB:18161/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1192-32.2007.811.0004, Protocolo 67669, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234450 Nr: 12345-47.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. A. da Silva Comércio - ME, Maria José 

Alves da Silva

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12345-47.2016.811.0004, Protocolo 234450, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245587 Nr: 3283-46.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dowglas Alencar Miranda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3283-46.2017.811.0004, Protocolo 245587, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234071 Nr: 12076-08.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micheli de Melo Sentinello, Micheli de Melo 

Sentinello

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12076-08.2016.811.0004, Protocolo 234071, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196844 Nr: 1713-93.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Domingas da Silva e Comércio Ltda Me, 

Lindalva Domingas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1713-93.2015.811.0004, Protocolo 196844, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246510 Nr: 3866-31.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletron Móveis Ltda - ME, Vanderlan Virgilio da 

Silva, CÍCERO GOMES SIRQUEIRA, Ivone Aparecida Simão Vaz, Divino Ezio 

Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3866-31.2017.811.0004, Protocolo 246510, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169946 Nr: 2192-57.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. R. de Siqueira Me, Luiz Carlos Rodrigues 

de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2192-57.2013.811.0004, Protocolo 169946, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18074 Nr: 55-59.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

55-59.2000.811.0004, Protocolo 18074, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201739 Nr: 4827-40.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. V. Nero Araújo, Fabia Vieira Nero Araújo

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4827-40.2015.811.0004, Protocolo 201739, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272006 Nr: 2295-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciene Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, CITE-SE a Executada para pagar, no prazo de 03 (três) 

dias (art. 829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens 

à penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 

829, §2º, do CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação da executada, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. A Executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá a Executada requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pela executada. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163800 Nr: 5461-41.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Augusto Ferreira Abreu de Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Carlos Augusto Abreu de Cerqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora, até a presente data não comprovou nos 

autos o pagamento da primeira parcela das custas processuais, conforme 

intimação de folhas 33/34 e 36.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259996 Nr: 12917-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA AIRES BARCELOS,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, LUIZA CAPPELLARO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRÍCIO CABRAL 

GOMES - OAB:10292-MS, Roberto Duarte Junior - OAB:2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:19680

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA PUBLICAÇÃO NOVAMENTE 

DA DECISÃO DE FOLHAS 301, tendo em vista que os advogados da parte 

executada não estavam cadastrado nos autos. ....Vistos.1. Trata-se de 

AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA movida por BRUNA AIRES 

BARCELOS em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, já 

qualificadas nos autos.

2. Com fundamento no artigo 511 do CPC/2015, intime-se o requerido, na 

pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver 

vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.3. Cite-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90767 Nr: 4638-72.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizabeth Medeiros Martins, Sandro Luis Costa 

Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Usialto Indústria & Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160511 Nr: 1140-60.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Elizabeth Rubin Ferrari, Solange Elizabeth Rubin 

Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SEBASTIÃO 

GUSTAVO PRIMO PARREIRA, para devolução dos autos nº 

1140-60.2012.811.0004, Protocolo 160511, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167146 Nr: 9861-98.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Batista de Melo, Alexandre Rodrigues da Fonseca 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 9861-98.2012.811.0004, Protocolo 167146, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96740 Nr: 1708-47.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takechi Iuasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, 

Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO
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 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186123 Nr: 7196-41.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dantas Alves, Paulo Sergio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a impugnação apresentada às folhas 205/259, no 

prazo de 10 ( dez) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93460 Nr: 7232-59.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 Processo nº 7232-59.2009 – Código 93460

Vistos.

Intime o réu pessoalmente para constituir novo advogado e apresentar 

resposta à acusação.

Transcorrido o prazo in albis, remetam-se à Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204761 Nr: 6444-35.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer na Escrivania da 3ª Vara Cível, para retirar documentos de 

seu interesse, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 52064 Nr: 7554-21.2005.811.0004

 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: Ana de Jesus Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos de Sousa Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:, Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer na Escrivania da 3ª vara Cível, para proceder a retirada das 

cópias do Mandado de Averbação ao CRI, da inicial e da r. decisão de fls. 

22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247448 Nr: 4553-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FERREIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luzia Ferreira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca das 

petições de fls. 78/79 e 82, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174901 Nr: 8449-98.2013.811.0004

 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: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procon Mt - Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos - Superintendente de Defesa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, PEDRO 

AUGUSTO CHAGAS JÚNIOR - OAB:169933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8449-98.2013 – Código 174901

Vistos.

Trata-se de ação anulatória de decisão e multa administrativa, combinado 

com tutela antecipada para não inscrição de dívida ativa proposta por 

SICOOB ARAGUAIA, em face de Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 

– Superintendente de Defesa do Consumidor.

No ato do recebimento da petição inicial, a tutela de urgência requerida foi 

indeferida, conforme as razões expostas na decisão de fls. 83/84.

Às fls. 112/115, aportou nos autos petição do autor requerendo a 

regularização do polo passivo, para constar o Estado de Mato Grosso, 

uma vez que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos não possui 

personalidade jurídica e capacidade processual. Na ocasião, reitera o 

pedido de tutela de urgência para que o Estado de Mato Grosso retire o 

seu nome dos cadastros positivos de débitos junto ao ente e se abstenha 

de inscreve-lo na dívida ativa.

É o relatório.

 Para a concessão da tutela de urgência necessário se faz a 

demonstração, de plano, dos elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

No presente caso, alega o autor que a urgência consiste em sua retira dos 

cadastros inadimplentes e sua continuidade possibilita a sua liquidação 

extrajudicial de ofício pelo BACEN.

Já quanto a probabilidade do direito, aduz, pela documentação anexada à 

inicial, que satisfez todo aparelhamento estrutural correspondente à boa 

prestação de seus sérvios, exigidas pela parte ré.

Por fim, com o intuito de caucionar o feito, oferece o bem imóvel descrito à 

fls. 77/81v.

Da análise dos argumentos expendidos pelo autor, reputo ausente a 

demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, 

notadamente a probabilidade do direito, uma vez que, conforme explanado 

à decisão de fls. 83/84, a prova documental constante no caderno 

processual versa sobre a matéria de mérito, não se prestando a fazer 

prova inequívoca dos fatos alegados, forçando, assim, o seu 

indeferimento.

No que toca ao pedido da retificação do polo passivo, uma vez que não foi 

regularizado a relação processual, visto que não há informação da citação 
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da primeira requerida, DEFIRO-A.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, e defiro a 

substituição do polo passo para constar o Estado de Mato Grosso.

Cite-se o requerido para contestar a ação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 150207 Nr: 9891-07.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9891-07.2010 – Código 150207

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão requerido.

Transcorrido o prazo, diga o autor.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 30034 Nr: 655-12.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Barreta, Gilberto Barreta Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON AVILA SCARINCI - 

OAB:6.939-MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 Vistos.

Tendo em vista que os executados foram devidamente intimados da 

penhora e avaliação, deverá a Srª. Gestora Judiciária proceder com o 

necessário para a realização de leilão eletrônico, e não sendo possível por 

este meio, o leilão será presencial a ser efetuada pelo leiloeiro 

credenciado, observando-se o que dispõe o art. 883 e ss. do CPC/2015.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262545 Nr: 14585-72.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Gabriel de Oliveira, Sílvia dos Santos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fortes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14585-72.2017 – Código 262545

Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposto por Mauricio Gabriel de 

Oliveira e Silvia dos Santos Matos, em face de Francisco Fortes Filho.

Alega, em apertada síntese, que foi realizada a penhora em uma área de 

terra de 5,589ha, do R-17 da matrícula 22867 e que tal bem seria 

impenhorável, uma vez que foi herdado pela embargante sendo o único 

bem de família, requerendo a suspensão da execução, bem como a 

declaração de impenhorabilidade do imóvel. Impugna, ainda, a avaliação 

realizada nos autos da execução. Por fim, requer os benefícios da justiça 

gratuita. Juntou documentos.

Para a concessão dos efeitos suspensivos nos embargos à execução, é 

necessária a demonstração da probabilidade do direito e o risco de dano e 

desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente.

Assim sendo, da análise dos autos, verifica-se que ausência da 

probabilidade do direito, uma vez que, a primo oculi¸ não restou 

demonstrada a impenhorabilidade do bem.

Portanto, por entender não estar evidenciado a probabilidade do direito, 

INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

CITE-SE o embargado para contestar no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

conforme dispõe o art. 920, I, do mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de março 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:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução das cartas de citação de fls. 105/107, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228517 Nr: 8064-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEMR, DCMMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8064-48.2016– Código 228517

Vistos.

Tendo em vista que não há informações nos autos acerca da citação do 

executado, remetam-se os autos ao contador judicial para atualização do 

débito alimentar, após, expeça-se nova carta precatória para citá-lo a 

pagar, 03 (três) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232965 Nr: 11185-84.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMPS, RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS, CSA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11185-84.2016 – Código 232965

Vistos.

Trata-se de ação de alimentos proposta por Matheus Maciel Paraguassu 

Soares, representada por sua genitora, Sra. Ruttila Maciel Paraguassu, em 

face de Jasqueson Aparecido Soares e Cleonice Sampaio Amaro.

Defiro o pedido de fls. 88/88v.

Por oportuno, designo para o dia 13.06.2018, às 14:15 horas (horário de 

Mato Grosso).

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.
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Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264125 Nr: 15588-62.2017.811.0004

 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: AHGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erick Francisco Justino da 

Silva - OAB:48.191

 PROCESSO Nº 15588-62.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 264125

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS movida por ANTÔNIO HENRIQUE 

GOMES DOS SANTOS, menor impúbere, representado pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em face de LUCIANA 

GOMES DOS SANTOS.

Após restar infrutífera a audiência de conciliação/mediação ora 

designada, por não ter sido pactuado acordo entre as partes, foi aberto 

prazo para contestação da requerida, que se manifestou no sentido de ter 

hipossuficiência financeira, razão pela qual alega não possuir condições 

de sustentar o valor pretendido na exordial. Requer, ademais, a redução 

do valor estipulado para os alimentos provisórios, subtraindo de 50% 

(cinquenta por cento) para 15% (quinze por cento) do quantum 

correspondente ao salário mínimo vigente.

Instada, a parte requerente, manifestou, à fls. 46, pela remessa dos autos 

a este Juízo e a deliberação homologatória em eventual acordo, 

requerendo, na hipótese de não haver nada avençado, o saneamento do 

feito, com imediata designação de audiência de instrução e julgamento, 

com intimação da Defensoria Pública competente.

 Em vista dos autos, o Ministério Público pugnou, à fls. 55/56, por não 

haver julgamento antecipado da lide, fundamentando a necessidade da 

fase processual instrutória, mediante designação de audiência específica, 

momento em que o lastro probatório apresentado pelas partes deve ser 

colhido e devidamente apreciado.

 Insiste na realização da audiência de instrução por vislumbrar que é 

nesse ato que devem ser constituídos maiores elementos relevantes, 

pelas partes, para a compreensão e resolução da demanda, em 

consonância com o que apregoa o art. 357 do Código de Processo Civil. 

Requereu, também, a fixação dos pontos controvertidos da demanda, com 

base na exposição das partes.

É o relatório. Decido.

 Tem-se que, na inicial, a parte autora pleiteou alimentos provisórios em 

valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente. Em sede de contestação, o requerido apresentou versão 

contrária à narrada na exordial, apresentando, por fim, proposta de 

acordo no quantitativo de 15% (quinze por cento) do salário mínimo 

vigente a ser pago a título de alimentos.

 Isto posto, ante a necessidade de se determinar, com vistas à discussão 

probatória no procedimento instrutório, o ponto controvertido da demanda, 

FIXO a controvérsia quanto aos alimentos pleiteados, objeto desta ação. 

Dessa forma, observar-se-ão os requisitos legais de fixação do que é 

devido, bem como a incidência, no caso concreto, do binômio possibilidade 

de quem paga (alimentante) e necessidade de quem recebe (alimentando), 

de modo a satisfazer a demanda com a decisão mais justa possível.

Considerando a insuficiência de aparato jurídico que permita, de plano, 

julgamento antecipado de mérito, e buscando ofertar às partes a 

oportunidade de manifestações, produção e apresentação de provas, 

esclarecimentos e demais alegações pertinentes, a medida que se faz 

justa e conveniente é a designação de audiência de instrução e 

julgamento, com presença do Parquet, custos legis, no respectivo ato. 

Assim, acolhendo a manifestação ministerial, bem como do próprio 

requerente em sede de impugnação à contestação, nos termos do art. 

357, inciso V, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de abril de 2018, quinta-feira, às 

15h30min (horário local).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato designado, na data e 

horário acima especificados, advertindo-as da oportunidade em 

apresentar alguma questão de mérito ainda não discutida, bem como 

produzir as provas que julgarem necessárias.

INTIME-SE o Ministério Público, atuando este como fiscal da ordem jurídica 

e dos interesses dos incapazes.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232284 Nr: 10681-78.2016.811.0004

 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: MEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10681-78.2016 – Código 232284

Vistos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o endereço constate do último 

mandado de intimação, fl. 68, não é o mesmo em que a requerida foi citada 

da ação, conforme certidão de fl. 35.

Dessa forma, expeça-se novo mandado de intimação, conforme requerido 

pelo Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260136 Nr: 13017-21.2017.811.0004

 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: Renato Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubiratan Barroso de Castro Junior, Prefeito 

Municipal de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13017-21.2017 – Código 260136

Vistos.

Diga o Ministério Público, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212570 Nr: 11002-50.2015.811.0004

 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: EDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGB, RGB, EDdS, ACdSB, RCGB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINI - OAB:

 Processo nº 11002-50.2015 – Código 212570

Vistos.

Nomeio a douta Defensoria Pública como curador especial dos menores 

(art. 72, parágrafo único, CPC), devendo aquela instituição distribuir os 

autos a Defensor não impedido.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254950 Nr: 9572-92.2017.811.0004

 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: JDMB, ACGM, CVPdP, OGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9572-92.2017 – Código 254950

Vistos.

Defiro o pedido da realização do estudo psicossocial dos requerentes que 

deverá ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, diga o Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176622 Nr: 10656-70.2013.811.0004

 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: Walter Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yeda Dias Ribeiro Fante, Ilton Maciel, 

Mohammad Ata Mohammad Leimoun, Yeda Dias Ribeiro Fante, Humberto 

Henrique Furtado Martins, Amani Jalal Hamida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Paula Silva - 

OAB:OAB/GO10625, WALTER PEREIRA DA SILVA - OAB:2531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 PROCESSO Nº 10656-70.2013.811.0004 – CÓDIGO Nº 176622

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR 

movida por WALTER PEREIRA DA SILVA em face de YEDA DIAS RIBEIRO 

FANTE, ÍLTON MACIEL, HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS, 

MOHAMMAD ATA MOHAMMAD LEIMOUN E AMANI JALAL HAMIDA.

Considerando que já fora fixado o limite subjetivo de discussão processual 

bem como o ponto controvertido desta ação, e a tramitação já no 

procedimento instrutório, REDESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de abril de 2018, terça-feira, às 15h00min (horário de Mato 

Grosso).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato designado, na data e 

horário acima especificados, advertindo-as da oportunidade em 

apresentar alguma questão de mérito ainda não discutida, bem como 

produzir as provas que julgarem necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265622 Nr: 16568-09.2017.811.0004

 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: Espolio de Elias Alves de Oliveira, Laura Alves de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDA MARIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 61, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272688 Nr: 2760-97.2018.811.0004

 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: Rafael Rosa Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, para suspender o 

lançamento tributário objeto da Notificação n. 28039/693/111/2018, com 

base no artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo de 

10 dias. Intime-se o representante do Ministério Público para, querendo, 

opinar sobre o feito, dentro do prazo improrrogável de 10 dias, com 

espeque no art. 12, caput, da Lei n. 12.016/2009. Após o decurso dos 

prazos encimados, com ou sem as respectivas informações e 

manifestações, venham-me os autos conclusos para decisão, conforme 

previsto no art. 12, parágrafo único, da já referida Lei n. 12.016/2009.Às 

providências. Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 

12 de março de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 103658 Nr: 8662-12.2010.811.0004

 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: Carolyny Aparecida Alves Ramos, Eliane Nunes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Fernandes Pereira

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

de Mato Grosso - OAB:, Milton Antônio Martini Fernandes- 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8662-12.2010 – Código 103658

Vistos.

Diante do acordão que anulou a sentença e restaurou a decisão de fls. 52, 

intime-se as partes para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se a decisão de fls. 52.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270549 Nr: 1380-39.2018.811.0004

 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: Mitsunori Saito, Edilei Saito

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Norio Hiratsuka - 

OAB:231205/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1380-39.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 270549

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL proposta por 

MITSUNORI SAITO E EDILEI SAITO.

Verificando a presença de interesses de incapaz na demanda, fundados 

nos pedidos de regulamentação da guarda compartilhada do filho menor e 

da fixação de alimentos, INTIME-SE o Ministério Público para que, no prazo 

legal de 30 (trinta) dias, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifeste 

acerca do acordo avençado entre as partes, nos termos do art. 178, 
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inciso II, do Código de Processo Civil. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos para deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 08 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175632 Nr: 9372-27.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davidson Jaime de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. A Comércio e Serviços Automotivo, Walter 

Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9372-27.2013 – Código 175632

Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se carta precatória conforme requerido.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198694 Nr: 2931-59.2015.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinio Cristal Ltda, Caio Passerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 Processo nº 2931-59.2015 – Código 198694

Vistos.

Designo audiência de continuação para o dia 09.05.2018, às 13:30 horas 

(horário de Mato Grosso).

Intime-se a testemunha Ana Paula Gomes da Silva e os réus para 

audiência. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de março de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270326 Nr: 1234-95.2018.811.0004

 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: Enésio Delatore da Sailva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1234-95.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 270326

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ENÉSIO DELATORE DA SILVA em face de ESTADO DE MATO GROSSO.

Considerando que a requerente não apresentou declaração de 

hipossuficiência, ou demonstrativo de renda, que comprovem a carência 

financeira e a necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da 

justiça – previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, 

INTIME-SE o requerente para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar 

a petição inicial, juntando aos autos o presente documento que serve de 

prova de sua situação financeira ou comprovante de quitação das custas 

inicias, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos do art. 

321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 08 de março de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99970 Nr: 4973-57.2010.811.0004

 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: Judith Ferreira Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Fátima Flores - 

OAB:MT 9.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 99970

Vistos.

Trata-se de ação para concessão de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio doença com pedido de tutela antecipada, movida por Judith Ferreira 

Martins em face do Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS.

 Em sentença proferida por este juízo, foi julgada procedente a ação 

condenando o requerido a reestabelecer o benefício do auxílio doença em 

favor da autora, bem como apurar o saldo atrasado devido desde a 

cessação do beneficio.

 A fls. 145 o requerido informa a implantação do auxílio conforme 

determinado.

 Devidamente intimada para se manifestar acerca da efetiva implantação, a 

requerente, por intermédio de sua advogada constituída, requer a juntada 

do comprovante emitido pelo INSS e a remessa dos autos para apuração 

do valor devido.

Dessa forma, encaminhem os autos ao requerido, conforme determinado 

em sentença, para apuração do valor devido à autora.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 08 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252144 Nr: 7769-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Campos Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação de fls. 105, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199252 Nr: 3269-33.2015.811.0004

 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: Eli Jorge Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebe Cristina Ferreira Hildebrand, Hélio Rodolfo 

Hidelbrand, Sonia Helena Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, 

Tarita Hildebrando Cardinali, Giuliano Hildebrand Cardinali, Paulo Abreu 

Neto, Alexandre Abreu, Jussara Aparecida do Nascimento Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução das cartas de citação de fls. 501 e 504/506, prazo CINCO dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223822 Nr: 5158-85.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA (CONSTRUTORA MONUMENTAL), Levi Gomes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 77, prazo CINCO dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254054 Nr: 8984-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Pereira Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Carvalho, Maria Candida Pereira, 

Joventil Dias Ferreira, José de Carvalho, Laurita Dias Ferreira, Suzelia 

Carvalho Ferreira, Argentino dos Santos Filho, Weliton Carvalho Ferreira, 

Ilda Dias Ferreira, Cândido Carvalho de Oliveira Filho, Maria Luz Dias 

Ferreira, Idelma Carvalho Ferreira, Silvia Carvalho Ferreira, Raquel Cristina 

Carvalho Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 19048, 

João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:GO 28.789, WILLIAN GONÇALVES 

LINO DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241717 Nr: 470-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Antônio 

Carlos Bortolaia, Maria Vicentina Raggiotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

54,00 (cinquenta e quatro reais), através da Guia competente, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168571 Nr: 282-92.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Willian Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocicler Oliveira Nascimento 

- OAB:19222

 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 complemento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174092 Nr: 7391-60.2013.811.0004

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisa Guedes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

36,00 (trinta e seis reais), através da Guia competente, a ser expedida 

junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), 

devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 150844 Nr: 677-55.2011.811.0004

 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: Domingos Gomes da Silva, Francisca Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Ferreira Piauhy, Mauro Gomes 

Piaui, Wilson Pereira Ramos, Darcilene Nery Piauí, Mailde Neris de Sousa, 

Fernando Ferreira Piaui, Beatriz Barrientos Ramos, Regina Célia Côrtes, 

Ivanildes Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

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

Souza - Defensor Público - OAB:, Dalva Rodrigues Ferreira da Silva 

- OAB:GO 9.467

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca do 

desarquivamento dos autos, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261440 Nr: 13893-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Lima Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 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:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação de fls. 84, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176944 Nr: 11058-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel José Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro 

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.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249776 Nr: 6052-27.2017.811.0004

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Rondon Coelho de Freitas, Edney Coelho de 

Freitas Melo, Arlindo Carrijo de Freitas Filho, Alberto Coelho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meire Olímpia de Sousa Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 53/67 destes autos, no prazo de 15 

(quinze).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 248438 Nr: 5180-12.2017.811.0004

 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: Aldex Pereira de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Ação Declaratória de Revisão e Nulidade de Cláusulas 

Contratuais c/c Ação Ordinária de Repetição de Indébito ajuizada por 

Aldex Pereira de Deus em desfavor de BV Financeira, todos qualificados e 

individualizados nos autos em epígrafe.

Fora determinado ao autor a emenda à inicial bem como recolhimento das 

custas no prazo de quinze dias, conforme fl. 52/52-vº.

Às fls 62/63 foi pleiteado pelo requerente o parcelamento das custas 

judiciais, pedido este que foi deferido à fl. 66.

 No entanto, à fl. 70, a parte requerente vem aos autos pleitear a 

desistência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

Decido

 Considerando que o requerente Aldex Pereira de Deus se manifestou em 

fl. 70 solicitando a desistência da ação, não há óbice pelo acolhimento a 

desistência da ação nos moldes do artigo 485, VIII do NCPC.

Tendo em vista ainda que não fora realizada a triangularização da lide, não 

há óbice para o acolhimento da desistência formulada.

 Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pelo autor, e 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Ademais, expeça-se alvará para levantamento, pelo autor dos valores 

depositados, conforme fls. 59, 64 e 65.

Sem condenação em custas e honorários.

Proceda-se as baixas e restrições no veículo, se efetuadas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227253 Nr: 7194-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Renata Farias 

Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a penhora negativa via bacenjud, em fls. 57/59, e 

requerer o que for de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209194 Nr: 9015-76.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madalena Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a penhora negativa via bacenjud, em fls. 93/94, e 

requerer o que for de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 150368 Nr: 10083-37.2010.811.0004

 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: Waldivino Marques de Morais, Espólio de Ilda Segurado 

dos Santos Araújo, Daiane Santos Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizete Batista Rosa, Francisco Luiz Esteves 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, apresentar a certidão de casamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159539 Nr: 12545-30.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Rodrigues de Figueiredo Me, Antônio 
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Carlos Rodrigues de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a penhora negativa via bacenjud, em fls. 329/331, 

e requerer o que for de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 154738 Nr: 6428-23.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Carlos Antônio Mecena de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adrielly Moreira Carvalho, Felipe Moreira 

Carvalho, Valeria Vinicia Gomes Moreira, Espólio de Adriano Martins 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a penhora negativa via bacenjud, em fls. 470/471, 

e requerer o que for de direito para o prosseguimento do feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158243 Nr: 10843-49.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcineia Rosa Ferreira, Gentil Sia - ME, Banco 

Bradesco S/A, Dulcineia Rosa Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO - OAB:OAB/MT 13.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a penhora negativa via bacenjud, em fls. 95/96, e 

requerer o que for de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213935 Nr: 11842-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Antonio Marques Peres, Priscilla 

Souza Lima Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a penhora negativa via bacenjud, em fls. 90/92, e 

requerer o que for de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68502 Nr: 2004-74.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN&SL, CAdJdS, JBCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a penhora negativa via bacenjud, em fls. 164/166, 

e requerer o que for de direito para o prosseguimento do feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211234 Nr: 10216-06.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a penhora negativa via bacenjud, em fls. 66/68, e 

requerer o que for de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 55325 Nr: 2675-68.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHLG-M, JHLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a penhora negativa via bacenjud, em fls. 207/209, 

e requerer o que for de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169361 Nr: 1417-42.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lázaro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a penhora negativa via bacenjud, em fls. 102/103, 

e requerer o que for de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186691 Nr: 7614-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Moreira Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248456 Nr: 5195-78.2017.811.0004

 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: Wanderlei Farias Santos, Laura Beatriz Alves 

Rodrigues, Agropecuária Farias Santos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do 

Garças
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL VICTOR FERREIRA 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 215/220 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166384 Nr: 8853-86.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plínio Otávio Barbosa Trovo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito de Freitas Trovo, Luzia Helena 

Trovo Marques de Souza, Joaquim Marques de souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne Santos Malhado - 

OAB:15140/MT, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5985/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar memoriais finais.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 166749 Nr: 9307-66.2012.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Henrique Oliveira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 166749

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena instaurado em desfavor de Hugo Henrique 

Oliveira de Sousa, nascido em 04.05.1990, ostentando as seguintes guias 

de execução penais unificadas;

 a) Guia de fls.06/06-v; estampando condenação à pena de 04 (quatro) 

anos de reclusão, com regime inicial aberto, pela infração ao art. 157, 

caput, do CP;

b) Guia de fls. 66/66-v; estampando condenação à pena de 01 (um) ano e 

03 (três) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, pela infração 

ao art. 155, caput, do CP;

c) Guia de fls. 90/90-v; estampando condenação à pena de 01 (um) ano e 

04 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, por infração 

ao art. 157, caput, c/c art. 14, II, e 61, I, todos do CP;

d) Guia de fls. 116/116-v; estampando condenação à pena de 07 (sete) 

meses de reclusão, com regime inicial aberto, por infração ao art. 155, 

caput, do CP;

e) Guia de fls. 189/189-v; estampando condenação à pena de 01 (um) ano 

e 04 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial fechado, por infração 

ao art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, do CP;

f) Guia de fls. 348/348-v; estampando condenação à pena de 06 (seis) 

meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, por infração ao art. 155, 

caput, c/c art. 14, II, do CP;

O reeducando foi agraciado com a progressão de regime prisional em 

14.11.2017, sendo que dentre as condições do regime foi fixada a 

monitoração eletrônica, conforme se verifica da decisão de fls. 383/384, 

da qual o reeducando foi devidamente intimado (fls. 387/388).

Consta às fls. 400/402, postulação ministerial pela regressão cautelar do 

reeducando noticiando reiteradas violações da tornozeleira eletrônica 

instalada, conforme documentos juntados às fls. 403/411.

 2. Dos Fundamentos

2.1 Da prescrição da guia de fls. 116/116-v

 A guia de fls. 116/116-v, estampa condenação à pena de 07 (sete) 

meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos 

termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

A infração penal foi praticada em 07.07.2010, quando o reeducando 

contava com 20 (vinte) anos de idade.

O recebimento da denúncia ocorreu em 15.06.2012, e a prolação de 

sentença condenatória em 14.02.2014.

Incide o art. 115, do CP, já que à época do fato o reeducando era menor 

de 21 (vinte e um) anos de idade, pelo que a prescrição da pretensão 

punitiva na modalidade retroativa ocorreu em 14.12.2013.

Assim, declaro extinta a guia de fls. 116/116-v, ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 107, inciso 

IV, art. 109, inciso VI, art. 110, § 1º, e art. 115, todos do Código Penal.

2.2 Comutação da pena

Compulsando os autos nota-se que o reeducando à época da edição do 

Decreto nº. 9246/2017, já havia cumprido mais da metade da pena (com 

exclusão da guia de fl. 116).

Considerando que a pena total, ainda que excluída a guia de fl. 116/116-v, 

resta em patamar superior a 08 (oito) anos, incabível o indulto.

Contudo, considerando a inexistência de falta grave nos 12 (doze) meses 

anteriores à edição do Decreto, o reeducando faz jus à comutação de 

pena remanescente à razão de ¼, já que em 25.12,2017 havia cumprido 

patamar superior a 1/3 das penas impostas (considerando a reincidência).

Assim, concedo comutação da pena remanescente à razão de ¼, nos 

termos do art. 7º, inciso I, ‘b’, do Decreto nº. 9246/2017, pelo que 

determino a imediata realização de cálculo de pena computando a 

comutação e excluindo a guia de fl. 116.

2.3 Do descumprimento da monitoração eletrônica

Às fls. 400/402, o Ministério Público postula a regressão cautelar do 

reeducando sob o argumento de que ele estaria descumprindo 

reiteradamente a condição de utilização da monitoração eletrônica, 

frustrando a fiscalização da pena.

Compulsando os autos, verifico que em 26.01.2018 o reeducando havia 

postulado nos autos autorização deste juízo para fins de exercício de 

trabalho lícito mediante contrato firmado com a empresa Assecon 

Assessoria e Construções LTDA (fl.393), em uma UBS (unidade básica de 

saúde) localizada na Aldeia São Marcos (KM 127), nesta comarca, 

requerendo alteração do endereço na central de monitoramento.

O contrato juntado às fls. 393/394, aponta como duração do trabalho o 

período compreendido entre os dias 26.01.2018 e 24.02.2018, período 

este que coincide com o descumprimento da monitoração eletrônica 

noticiado às fls. 403/411.

Ademais, ao compulsar os autos não detectei a prática de qualquer falta 

grave no curso da execução penal anteriormente. Inclusive, o último 

comparecimento do reeducando nos autos consta em 25.01.2018 (fl. 05).

 Diante do contexto supramencionado, que não aponta ao menos 

indiciariamente para a existência de má-fé pelo reeducando, deixo de 

regredi-lo cautelarmente, e postergo a análise da regressão para depois 

de ofertado o contraditório em audiência de justificação, que designo para 

o dia 16.03.2018, às 17h:45min (MT), devendo na intimação do 

reeducando constar os endereços de fl. 385, 392 e 393.

Intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 07.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 168453 Nr: 87-10.2013.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Vinicius Ribeiro Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos cód. 168453

1. Relatório

Trata-se de execução de pena na qual o reeducando Maicon Vinicius 

Ribeiro Brito cumpre pena em regime semiaberto.

O Ministério Público, às fls. 477/479, noticiou que o reeducando não 

estaria respeitando o recolhimento noturno, bem como não estaria 

mantendo a tornozeleira eletrônica carregada, requerendo a regressão 

para o regime fechado, acostando documentos às fls. 480/488.

2. Fundamentação

Ante a informação trazida aos autos pelo Ministério Público às fls. 
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477/488, no sentido de que o recuperando vem descumprindo 

reiteradamente as condições a ele impostas quando da sua promoção ao 

regime semiaberto em 19.01.2018 (fls. 401/404), uma vez que não está 

respeitando a obrigatoriedade de recolher em sua residência no período 

noturno, bem como não vem realizando o adequado carregamento da 

bateria da tornozeleira eletrônica.

O descumprimento das condições do regime semiaberto, especialmente a 

inobservância dos cuidados necessários ao adequado funcionamento da 

monitoração eletrônica constitui falta grave, sujeita à regressão de regime 

prisional, nos termos do art. 146-C, parágrafo único, inciso I, e art. 146-D, 

inciso II, da Lei nº. 7.210/84.

Comprovado o descumprimento das aludidas condições pelos documentos 

juntados às fls. 480/488, suspendo cautelarmente o regime semiaberto, e 

determino a expedição de mandado de prisão contra o reeducando Maicon 

Vinicius Ribeiro Brito.

3. Dispositivo

a) Regrido cautelarmente o reeducando Maicon Vinicius Ribeiro Brito ao 

regime fechado;

b) Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando Maicon 

Vinicius Ribeiro Brito, com validade até 06.03.2038;

c) Cumprido o mandado de prisão, seja o reeducando conduzido 

imediatamente para audiência de custódia;

d) Incabível o indulto e a comutação nos termos do art. 4º, inciso I, do 

Decreto n. 9.246/17, eis que o reeducando praticou falta grave em 

10.07.2017;

e) Remeta-se ao arquivo provisório até a prisão, o comparecimento 

espontâneo ou a prescrição.

Barra do Garças, 07.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 181068 Nr: 2960-46.2014.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Fernandes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 1.Vistas à Defesa e ao Ministério Público, para que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias sobre a informação de fls. 136/137vº.

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167215 Nr: 9956-31.2012.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Vitor Orlando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1.Efetuo o juízo de admissibilidade positivo e recebo o recurso de 

apelação interposto pelo acusado Paulo Vitor Orlando.

2.Presentes as razões e contrarrazões recursais, pelo que determino a 

remessa dos autos ao Eg.TJMT com nossas homenagens.

3.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175418 Nr: 9106-40.2013.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Rubens de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 175418

 Trata-se de executivo de pena em face de Lázaro Rubens de Souza, 

nascido em 21.04.1964, filho de Lázaro de Souza Lima e Maria Ferraz de 

Souza, ostentando condenação à pena corpórea de 10 (dez) anos e 08 

(oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por infração 

aos art. 213, caput, c/c art. 226, III e art. 71, todos do Código Penal.

 Da análise dos autos, aufere-se a expedição de mandado de prisão em 

desfavor do reeducando para que este iniciasse o cumprimento de sua 

pena, fl. 29.

 Através de ofício n°334/2017, expedido pela Comarca de Paranaiguara – 

GO, é noticiada a prisão do reeducando pela prática de novo crime.

 Conforme decisão de fl. 54, oficiou-se ao Juízo de Execuções Penais da 

Comarca de Paranaiguara – GO, requerendo a anuência para a remessa 

dos presentes autos de execução penal, vez que o reeducando 

estabeleceu domicílio aquela Comarca.

 Em decisão de fl. 58, expedida pelo Juízo de Paranaiguara – GO é 

concedida a anuência para cumprimento de pena.

 Deste modo, remetam-se os presentes autos de execução penal, à 

Comarca de Paranaiguara – GO, com as devidas baixas.

 Em tempo, incabível a análise de indulto e comutação, vez que se trata de 

crime considerado hediondo nos termos da Lei n° 8.072/90.

 Intimam-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 01.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270807 Nr: 1524-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andriw Henrique Flor de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Decisão

Autos de cód. 270807

 1. Do recebimento da denúncia

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que 

de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix 

Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo

a) Recebo a denúncia;

 b) Proceda-se à citação pessoal dos réus para responder à acusação 

por escrito, por intermédio de advogado no prazo de 10 (dez) dias, 

informando-o que se não o fizer ser-lhe-á nomeado Defensor Público;

Barra do Garças, 12.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268948 Nr: 269-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keslley Moreira de Souza Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Decisão

Autos de cód. 268948

 1. Do recebimento da denúncia

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que 

de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix 

Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo

a) Recebo a denúncia;

 b) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23.03.2018, às 

13h: 00min, referente ao réu.

Barra do Garças, 12.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 219026 Nr: 2217-65.2016.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termo de Assentada

 Audiência de Justificação

Autos de cód. 219026

 Em 12.03.2018, às 15h40min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Walter George Ramalho de Lima. Presente o 

reeducando. Realizada a justificativa. O Ministério Público manifestou pela 

regressão definitiva do reeducando. A defesa técnica do reeducando 

reservou-se no direito de manifestar acerca do mérito após eventual 

sentença condenatória. Após, o MM Juiz decidiu mantendo a regressão 

cautelar, postergando a análise de regressão definitiva, para após 

eventual sentença condenatória nos autos em que se encontra preso 

preventivamente o reeducando. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado 

o presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

_________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 _________________________ ______________________________

 Hellen Uliam Kuriki Walter George Ramalho de Lima

 Promotora de Justiça Advogado

_______________________________

Valdyr Coelho de Sousa Filho

Reeducando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271110 Nr: 1690-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Túlio Aires Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Termo de Assentada

Autos de cód. 271110

Em 12.03.2018, às 15h52min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Walter George Ramalho de Lima. Presente o 

réu. Ouvida a testemunha José Cicero Ferreira, Raimundo Oliveira Silva 

Neto. O Ministério Público desistiu da testemunha Luan Paulo Lima da Silva. 

Após, o MM Juiz decidiu: “1. Expeça-se precatória destinada para a 

Comarca de Água Boa – MT, visando à oitiva de Rogério Domingos 

Rodrigues, que se encontra preso na referida Comarca, com prazo de 15 

(quinze) dias. 2. Homologo a desistência pelo Ministério Público acima 

declinado. 3. Designo oitiva de Rafael Pereira Borges da Rocha, policial 

militar, e das testemunhas de defesa Marcos Vinicius Ribeiro Brito e Lucas 

Oliveira Silva, para o dia 06.04.2018, às 15hrs (MT). 4. Intime-se Lucas 

Oliveira Silva (fls. 75). 5. Sai Maicon Vinicius Ribeiro Brito intimado. 6 

Requisite-se a presença do réu. ” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Walter George Ramalho de Lima

Advogado

 _________________________

Túlio Aires de Castro

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 271110

Em 12.03.2018, às 15h52min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Walter George Ramalho de Lima. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva na ausência dos réus, por 

manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Walter George Ramalho de Lima Advogado

 ________________________

José Cicero Ferreira

 Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 271110

Em 12.03.2018, às 16h04min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Walter George Ramalho de Lima. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva na ausência dos réus, por 

manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Walter George Ramalho de Lima Advogado
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 ________________________

Raimundo Oliveira Silva Neto

 Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264376 Nr: 15745-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGM, WKLdS, VFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 264376

Em 12.03.2018, às 15h02min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presentes os 

réus. Ouvida a testemunhas Adão Ferreira de Sousa Silva na ausência 

dos réus, por manifestar temor. Ouvida a testemunha Juliana Ferreira de 

Sousa. Realizados os interrogatórios. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Vistas 

às partes para apresentação de alegações finais por memoriais.”Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 _________________________

Enivaldo Gomes Machado

Réu

 _____________________________

Wanderson Kleyton Lima de Sousa

Réu

_____________________________

Valdeir Firmino de Oliveira

Réu

Termo de Oitivas

Autos de cód. 264376

Em 12.03.2018, às 15h08min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva na ausência dos réus, por 

manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 ________________________

Adão Ferreira de Sousa Silva

Testemunha

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 264376

Em 12.03.2018, às 15h13min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 ________________________

Juliana Ferreira de Sousa

Testemunha

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 264376

Em 12.03.2018, às 15h017min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceram os réus. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito 

ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 _________________________

Enivaldo Gomes Machado

Réu

 _____________________________

Wanderson Kleyton Lima de Sousa

Réu

_____________________________

Valdeir Firmino de Oliveira

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 39804 Nr: 1581-22.2004.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtenir Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos de cód. 39804

1. Trata-se de executivo de pena no qual o reeducando Valtenir 

Gonçalvez da Cruz, nascido em 25.09.1977, filho de João Gonçalves da 

Cruz e Vilma Ângela, cumpre pena em regime semiaberto, em razão de 

condenações estampadas nas seguintes guias de execução penal:

a) Guia de fl. 13: condenação à pena corpórea de 05 (cinco) anos de 

reclusão, sendo 02 (dois) anos por infringir o art. 171, caput, CP, na 

modalidade do art. 14, inc. II, CP, e 03 (três) por infringir o art. 297, caput, 

CP, tendo os fatos sido cometidos em 10.09.2003, com trânsito em julgado 

para o Ministério Público em 20.04.2004 e para a Defesa em 26.04.2004.

 b) Guia de fl. 53-54: condenação à pena corpórea de 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses de reclusão, por infringir o art. 155, §1º, CP, tendo os 

fatos sido cometidos em 09.09.1997, com trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 10.02.2003 e para a Defesa em 18.11.2003. Esta guia 

foi excluída do cálculo, ante a prescrição, pela decisão de fls. 572-574.

 c) Guia de fl. 157-158: condenação à pena corpórea de 06 (seis) anos e 

06 (seis) meses de reclusão, por infringir o art. 155, §4º, inc. I e IV, CP, em 

concurso material com o art. 171, caput, CP, tendo os fatos sido cometidos 

em 06.03.2003, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 

08.09.2004.

d) Guia de fl. 207-207v: condenação à pena corpórea de 01 (um) ano e 03 

(três) meses de reclusão, por infringir o art. 155, caput, CP, tendo os fatos 

sido cometidos em 17.12.2001, com trânsito em julgado para o Ministério 

Público em 04.05.2004, para a Defesa em 12.07.2004 e para o réu em 

11.08.2004.
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 e) Guia de fl. 516-516v: condenação à pena corpórea de 04 (quatro) 

anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por infringir o art. 

14, Lei 10.826/03, em concurso formal com o art. 16, Lei 10.826/03, tendo 

os fatos sido cometidos em 23.12.2004, com trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 24.05.2012 (fl. 514) e para a Defesa em 03.05.2012 

(fl. 514).

 f) Guia de fl. 421-422: condenação à pena corpórea de 03 (três) anos e 

07 (sete) meses reclusão, por infringir o art. 155, §4º, inc. I e IV, CP, tendo 

os fatos sido cometidos em 03.09.2003, com trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 11.12.2009, para a Defesa em 20.09.2010 e para o 

réu em 20.09.2010.

g) Guia de fl. 533-533v: condenação à pena corpórea de 04 (quatro) anos 

e 10 (dez) dias de reclusão, por infringir o art. 155, inc. I, II e IV, CP, tendo 

os fatos sido cometidos em 11.03.2012, com trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 03.09.2012, para a Defesa e para o réu em 

10.09.2012.

h) Guia de fl. 634-634v: condenação à pena corpórea de 02 (dois) anos e 

10 (dez) meses de reclusão, por infringir o art. 155, § 4º, inc. I, CP, tendo 

os fatos sido cometidos em 23.02.2012, com trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 15.10.2014, para a Defesa e par ao réu em 

15.10.2014.

i) Guia provisória de fl. 670-670v: condenação à pena corpórea de 03 

(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por infringir o art. 155, inc. I, 

CP, tendo os fatos sido cometidos em 26.11.2014, com trânsito em julgado 

para o Ministério Público em 20.04.2015, por não ter recorrido da 

sentença, e para a Defesa em 15.10.2015, conforme consulta no site do 

TJMT.

j) Guia de fls. 692-692v: condenação à pena corpórea de 03 (três) anos e 

03 (três) meses de reclusão, por infringir o art. 155, § 4º, inc. I, CP, tendo 

os fatos sido cometidos em 05.11.2011, com trânsito em julgado para o 

Ministério Público em 09.02.2015, para a Defesa em 11.02.2015 e para o 

réu em 31.03.2015.

2. Quanto às guias de fls. 13/13-v e fls. 421-422, inviável o 

reconhecimento da continuidade delitiva, pois embora os delitos tenham 

sido praticados dentro do interstício de 30 (trinta) dias e na mesma cidade, 

o modo de execução é diverso.

 Além disso, os crimes tipificados no art. 155, § 4º, incisos I e IV, art. 171, 

caput, e art. 297, todos do Código Penal não são da mesma espécie 

(informativos nº 549 e 569, STJ). Logo, não há que se falar em 

continuidade delitiva entre os delitos constantes nas referidas guias.

3. No que tange às guias de fls. 533/533-v e fls. 634/634-v, verifico que 

os delitos nelas estampados são da mesma espécie (furto) e gênero 

(crime contra o patrimônio), com semelhante modo de execução 

(destruição ou rompimento de obstáculo pelo mesmo agente), praticados 

na mesma cidade (Barra do Garças), e com o interstício de 18 (dezoito) 

dias entre a prática de ambas as infrações penais.

O Ministério Público se manifestou contrário à unificação alegando 

habitualidade criminosa.

Ao compulsar os autos verifico que constam 09 (nove) guias de execução 

penal instauradas em desfavor do reeducando em razão de condenação 

por infrações penais praticadas entre os anos de 1997 e 2014.

 A existência de 09 (nove) condenações no período de 17 (dezessete) 

anos não é suficiente para, por si só, gerar a presunção de que o 

reeducando faz do crime seu meio de vida, o que, em tese, afastaria a 

continuidade delitiva.

Sobreleva ressaltar ainda que do ano de 2014 até a presente data não 

houve comunicação, pelo menos nestes autos, da ocorrência de novas 

condenações em desfavor do reeducando em razão de infrações penais 

praticadas no aludido período, o que demonstra que ele não faz do crime o 

seu meio de vida.

Em se tratando de condenação posterior por fatos decorrentes da mesma 

cadeia causal, não abrangidos pela primeira sentença, consoante 

orientação do STJ incumbe ao juízo da execução promover a unificação 

das penas, com observância ao art. 71, do CP:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 

71 DO CP.CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO 

SUPERVENIENTE RELATIVAA OUTROS FATOS DA MESMA CADEIA 

CAUSAL, PORÉM NÃO ABRANGIDOS NAPRIMEIRA SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO A SER REALIZADA PELOJUÍZO DAS 

EXECUÇÕES COM OBSERVÂNCIA DO ART. 71 DO CP. 

RECURSOESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O reconhecimento da 

ficção jurídica da continuidade delitiva não enseja a absolvição, em 

processo posterior, por fatos relativos à mesma cadeia causal, porém não 

abrangidos na primeira sentença. 2. Havendo nova condenação, já tendo 

sido reconhecida a continuidade delitiva, cabe ao juízo das execuções 

proceder à unificação das penas, observando, para tanto, a regra do 

artigo 71, caput, do Código Penal. 3. Recurso especial a que se dá 

provimento. (STJ - REsp: 1050214 PE 2008/0086019-3, Relator: Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2012, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2012).

Nesse sentido, promovo a unificação das penas dos crimes de furto 

qualificado referente às guias de fls. 533/533-v e fls. 634/634-v, nos 

termos do artigo 71, caput, do Código Penal. Utilizo, portanto, a pena mais 

grave fixada na sentença que deu origem à guia de fls. 533/533-v, cujo 

montante foi de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, para fins de 

exasperação.

Destarte, considerando a quantidade de infrações perpetradas, sendo 01 

(um) furto qualificado consumado em relação à guia de fls. 533/533-v, e 

01 (um) furto qualificado consumado em relação à guia de fls. 634/634-v, 

utilizo o para fins de majoração o percentual de 1/6, restando a pena dos 

crimes de furto qualificado consumado (guias de fls. 533/533-v e fls. 

634/634-v) em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

4. Dispositivo

a) Refaça-se o cálculo, unificando as penas decorrentes dos furtos 

qualificados estampadas nas guias de fls. 533/533-v e fls. 634/634-v, 

para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se 

inalteradas as penas decorrentes das demais guias;

b) Após, vistas ao Ministério Público e à Defesa sobre o cálculo;

c) Não havendo impugnação, remeta-se cópia ao reeducando nos termos 

do art. 41, inciso XVI, da LEP;

d) Cumpra-se.

Barra do Garças, 12.03.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194754 Nr: 373-17.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tafael Barbosa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos de cód. 194754

1. Relatório

 Trata-se de ação penal em desfavor de Tafael Barbosa de Moraes pela 

prática do delito insculpido no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em audiência no dia 10.08.2015 foi proposta ao denunciado Tafael 

Barbosa de Moraes a suspensão condicional do processo, pelo prazo de 

02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições contidas na Ata de 

Audiência de fl. 40, sendo as mesmas prontamente aceitas pelo réu.

Da leitura dos autos verifica-se que o réu cumpriu integralmente as 

condições impostas, certificado em fls. 58.

 Instado a se manifestar em fl. 5, o Ministério Público requereu a extinção 

da punibilidade do réu Tafael Barbosa de Moraes, nos termos do artigo 89, 

parágrafo 5°, da Lei n. 9.099/95.

 2. Dispositivo

 1. Declaro extinta a punibilidade de Tafarel Barbosa de Moraes nos 

termos do artigo 89, parágrafo 5°, da Lei n. 9.099/95.

 2. Arquive-se.

3. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 265359 Nr: 16394-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helenon Pereira do Carmo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 265359

 Autos de cód. 195075

 Em 12.03.2018, às 16h35min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. A 

Defensoria Pública postulou pela revogação da prisão preventiva do réu. 

O Ministério Público manifesta pelo deferimento da postulação defensiva, 

devendo ser revogada a prisão preventiva, bem como da manutenção do 

regime semiaberto em seu respectivo executivo de pena, condicionado ao 

uso de monitoramento eletrônico. Após, o MM Juiz decidiu, em áudio: 

devolvendo a liberdade ao réu, diante da ausência de persuasão da prova 

produzida até então, e diante da ausência de resposta à requisição de 

provas, determinando que a Ação Penal de código 265359 aguarde a 

resposta das provas requisitadas por mais 60 (sessenta) dias, prazo que, 

ultrapassado sem resposta às requisições, acarreta a remessa dos autos 

para alegações finais; referente aos autos de Executivo de Pena de 

código 195075, o MM Juiz decidiu em áudio, revogando a regressão 

cautelar, determinando seja computado no cálculo de pena, período de 

prisão provisória na ação penal de código 265359 (03.11.2017 até 

12.03.2018); determinando, por fim, expedição de alvará de soltura em 

ambos os processos, ressaltando que no executivo o reeducando 

retornará a cumprir as condições anteriormente fixadas, inclusive o 

monitoramento eletrônico. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 _________________________

Helenon Pereira do Carmo Filho

Réu

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 264376

Em 12.03.2018, às 16h35min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. 

Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, 

CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a possibilidade de consulta 

reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz iniciou o interrogatório, obtendo 

as seguintes respostas gravadas em áudio. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 _________________________

Helenon Pereira do Carmo Filho

Réu

 Termo de Assentada

Autos de cód. 265359

 Autos de cód. 195075

 Em 12.03.2018, às 16h35min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. A 

Defensoria Pública postulou pela revogação da prisão preventiva do réu. 

O Ministério Público manifesta pelo deferimento da postulação defensiva, 

devendo ser revogada a prisão preventiva, bem como da manutenção do 

regime semiaberto em seu respectivo executivo de pena, condicionado ao 

uso de monitoramento eletrônico. Após, o MM Juiz decidiu, em áudio: 

devolvendo a liberdade ao réu, diante da ausência de persuasão da prova 

produzida até então, e diante da ausência de resposta à requisição de 

provas, determinando que a Ação Penal de código 265359 aguarde a 

resposta das provas requisitadas por mais 60 (sessenta) dias, prazo que, 

ultrapassado sem resposta às requisições, acarreta a remessa dos autos 

para alegações finais; referente aos autos de Executivo de Pena de 

código 195075, o MM Juiz decidiu em áudio, revogando a regressão 

cautelar, determinando seja computado no cálculo de pena, período de 

prisão provisória na ação penal de código 265359 (03.11.2017 até 

12.03.2018); determinando, por fim, expedição de alvará de soltura em 

ambos os processos, ressaltando que no executivo o reeducando 

retornará a cumprir as condições anteriormente fixadas, inclusive o 

monitoramento eletrônico. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 _________________________

Helenon Pereira do Carmo Filho

Réu

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 264376

Em 12.03.2018, às 16h35min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. 

Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, 

CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a possibilidade de consulta 

reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz iniciou o interrogatório, obtendo 

as seguintes respostas gravadas em áudio. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 _________________________

Helenon Pereira do Carmo Filho

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267510 Nr: 17683-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Bento, Pablo Henrique Rosa dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A

 Termo de Assentada

Autos de cód. 267510

Em 12.03.2018, às 12h00, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Ozair Silva Proto, OAB nº12.196. Presentes 

os réus. Ouvida a testemunha militar Ueder Francisco Rodrigues. 

Realizados os interrogatórios. O Ministério Público desistiu da oitiva do 

Militar Patrik Divino Ribeiro Costa. As defesas manifestaram pela 

desistência das demais testemunhas. Em sede de alegações finais, o 

Ministério Público manifestou pela condenação dos réus, sendo aplicado o 

§4° do art. 33 da Lei 11.343/06. As defesas técnicas dos réus 

manifestaram pela desclassificação do delito de tráfico para a condição de 

usuários. Após, o MM Juiz sentenciou em áudio, condenando os réus pela 

infração ao delito capitulado no art. 33, da Lei n°11.343/06, reconhecendo 

a causa de diminuição da pena, presente no §4° do respectivo artigo, 
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fixando a pena corpórea de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão 

em regime inicial aberto, com direito de recorrer em liberdade, negada a 

substituição, fixada a multa de 250 dias multa, na razão de 1/30 o dia 

multa, determinando o confisco e destruição do entorpecente e 

dischavador, e devolução dos demais objetos apreendidos. As partes não 

irão recorrer. Transitado em julgado, o MM juiz fixou as condições do 

regime aberto: “ a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs 

até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, 

domingos e feriados em recolhimento domiciliar; b) não se ausentar da 

cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia comunicação ao 

Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, 

que não poderá se repetir durante um ano; c) comparecer em Juízo, 

bimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) caso alterar 

de endereço, comunicar previamente ao Juízo; e) apresentar 

comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo; f) Não ingerir bebidas alcoólicas, 

nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou 

munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade 

física de alguém; g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da 

federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal, e, h) 

Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais, no dia 

17.03.2018.” Em seguida, o MM juiz decidiu: “1. Expeça-se alvará de 

soltura. 2. Expeça-se guia de executivo de pena. 3. Arquive-se. 4. 

Aguarde-se o cumprimento de pena.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Ozair Silva Proto

Advogado

 _____________________

Mauro Gomes Piauí

Advogado

 _________________________

Fernando Bento

Réu

_____________________________

Pablo Henrique Rosa dos Santos

Réu

Termo de Oitivas

Autos de cód. 267510

Em 12.03.2018, às 13h17min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Ozair Silva Proto (OAB n°12.196). Realizado 

o pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva, gravada em áudio. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Ozair Silva Proto

Advogado

 ________________________

Ueder Francisco Rodrigues

Testemunha

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 267510

Em 12.03.2018, às 13h32min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, os Advogados Ozair Silva Proto (OAB n°12.196) e Mauro 

Gomes Piauí (OAB n°6.633ª). Realizado o pregão, compareceram os réus. 

Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, 

CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a possibilidade de consulta 

reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz iniciou o interrogatório, obtendo 

as seguintes respostas gravadas em áudio. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Ozair Proto Silva

Advogado

 _____________________________

 Mauro Gomes Piauí

 Advogado

 ___________________________

Fernando Bento

Réu

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 267510

Em 12.03.2018, às 13h39min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, os Advogados Ozair Silva Proto (OAB n°12.196) e Mauro 

Gomes Piauí (OAB n°6.633ª). Realizado o pregão, compareceram os réus. 

Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, 

CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a possibilidade de consulta 

reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz iniciou o interrogatório, obtendo 

as seguintes respostas gravadas em áudio. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Ozair Proto Silva

Advogado

 _____________________________

 Mauro Gomes Piauí

 Advogado

 ___________________________

Pablo Henrique Rosa dos Santos

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 155606 Nr: 7613-96.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Ferreira de Souza, Damião de 

Oliveira Soares, Jorge Marcelo Souza Nazario, Gisney da Cruz Nogueira, 

Ricardo Xavier Sousa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Vanderley Souza Amorim - 

OAB:10.207

 Decisão

Autos de cód. 155606

 1. Relatório

Trata-se de Ação Penal na qual os réus Alexsandro Ferreira de Souza, 

Damião de Oliveira Soares, Gisney da Cruz Nogueira, Jorge Marcelo 

Souza Nazário e Ricardo Xavier Sousa Lopes são acusados da prática 

dos crimes tipificados pelos artigos 155, §4°, I e IV e art. 288, caput, todos 

do Código Penal.

A decisão de fls. 245-245v determinou a citação por edital de Damião de 

Oliveira Soares.

 Representado pela Defensoria Pública, o réu Jorge Marcelo Souza 

Nazário requer seja determinada a transferência para uma das 

penitenciárias da Cidade de Cuiabá – MT.

 Instado aos autos, o Ministério Público entende por prejudicado o pleito 

defensivo, conforme cota ofertada em fl. 323.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 75 de 795



 É o breve relato.

2. Do Fundamento

a) Da aplicação do art. 366, CPP, quanto a Damião de Oliveira Soares

Citado por edital o réu Damião de Oliveira Soares, citado por edital (fl. 267), 

não tendo comparecido nos autos, não tendo constituído defesa técnica, 

determino a suspensão do tramitar do processo e do prazo prescricional 

até 11.03.2030.

 b) Das defesas prévias de Gisney da Cruz Nogueira e Alexsandro 

Ferreira de Souza

Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos em 

sede de resposta à acusação em fls. 218/219, confirmo o recebimento da 

denúncia.

c) Da defesa prévia de Jorge Marcelo Souza Nazário.

 Não apresentadas matérias defensivas de mérito, nem alegadas 

justificações, tampouco preliminares em resposta aportada em fl. 319, 

confirmo o recebimento da denúncia.

d) Do óbito do réu Ricardo Xavier Sousa Lopes

 Em decisão aportada em fl. 315-v, foi requisitado ao Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Naturais da Cidade de Cuiabá – MT, devidamente oficiado 

conforme fls. 317/318, entretanto este quedou-se inerte.

Desta forma, este juízo diligenciou-se junto à Anoreg (anoreg.org) 

obtendo-se o assento de óbito, juntado nesta decisão, bem como obteve o 

laudo de necropsia em face do réu Ricardo Xavier de Souza Lopes e, 

ainda, o noticiário extraído na web, também juntado.

 e) Do recambiamento de Jorge Marcelo Souza Nazário

 Quanto ao pedido de recambiamento para a Comarca de Cuiabá – MT, 

acompanho o Ministério Público, devendo o pedido ser direcionado à 

Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, sendo aquela vara 

expedidora de mandado de prisão em seu desfavor.

 3. Dispositivo

a) Designo audiência de instrução e julgamento para os réus Gisney da 

Cruz Nogueira, Alexsandro Ferreira de Souza e Jorge Marcelo Souza 

Nazário para o dia 11.05.2018, às 13hrs (horário de Mato Grosso).

b) Vistas ao Ministério Público sobre documentos relativos ao óbito de 

Ricardo Xavier Sousa Lopes;

c) Em relação ao réu Damião de Oliveira Soares determino a suspensão do 

tramitar do processo e do prazo prescricional até 11.03.2030;

d) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 12.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194960 Nr: 505-74.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tayrone Alves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 194960

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena, em desfavor de Tayrone Alves Silva, 

nascido em 01.04.1996, ostentando guias de execução penais unificadas;

 a) Guia de fls.05/05-v; estampando condenação à pena de 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, pela 

infração ao art. 157, §2°, inciso II do CP.

b) Guia de fls. 63/63-v; estampando condenação à pena de 01 (um) ano e 

06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, pela infração 

ao art. 155, caput, do CP.

O reeducando foi progredido ao regime semiaberto, condicionado ao uso 

de equipamento de monitoração eletrônica, conforme decisão de fl. 

215/216, oportunidade em que foi advertido ao reeducando que o 

descumprimento de qualquer condições poderia ensejar em sua regressão 

ao regime fechado.

Através de certidão acostada e m fl. 227, é noticiada a prisão preventiva 

do reeducando, pela prática de novo delito.

O Ministério Público manifesta pela regressão do reeducando à regime 

mais gravoso.

É o breve relato.

2. Do Fundamento

Conforme relatado, o reeducando teve em seu desfavor, a expedição de 

mandado de prisão preventiva na Ação Penal de código 269351, que 

tramita nesta presente Vara Criminal.

 Em decisão pretérita, o Superior Tribunal de Justiça reiterou, através da 

súmula 526, entendimento de que basta o cometimento de fato definido 

como crime doloso para que seja reconhecida a falta grave do apenado, 

sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para a aplicação 

de sanções disciplinares.

 Deste modo, à luz do art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, 

regrido cautelarmente o reeducando ao regime fechado, como garantia a 

execução da pena imposta ao reeducando em r. sentença.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma 

regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante 

da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das 

hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução 

ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido 

previamente o condenado.

 Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando, com validade 

até 01.03.2026.

 Postergo a audiência de justificação para após eventual sentença nos 

autos em que o reeducando encontra-se preso.

Intimem-se, cumpra-se.

Barra do Garças, 12.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 195075 Nr: 568-02.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helenon Pereira do Carmo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 265359

 Autos de cód. 195075

 Em 12.03.2018, às 16h35min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. A 

Defensoria Pública postulou pela revogação da prisão preventiva do réu. 

O Ministério Público manifesta pelo deferimento da postulação defensiva, 

devendo ser revogada a prisão preventiva, bem como da manutenção do 

regime semiaberto em seu respectivo executivo de pena, condicionado ao 

uso de monitoramento eletrônico. Após, o MM Juiz decidiu, em áudio: 

devolvendo a liberdade ao réu, diante da ausência de persuasão da prova 

produzida até então, e diante da ausência de resposta à requisição de 

provas, determinando que a Ação Penal de código 265359 aguarde a 

resposta das provas requisitadas por mais 60 (sessenta) dias, prazo que, 

ultrapassado sem resposta às requisições, acarreta a remessa dos autos 

para alegações finais; referente aos autos de Executivo de Pena de 

código 195075, o MM Juiz decidiu em áudio, revogando a regressão 

cautelar, determinando seja computado no cálculo de pena, período de 

prisão provisória na ação penal de código 265359 (03.11.2017 até 

12.03.2018); determinando, por fim, expedição de alvará de soltura em 

ambos os processos, ressaltando que no executivo o reeducando 

retornará a cumprir as condições anteriormente fixadas, inclusive o 

monitoramento eletrônico. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela
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Defensor Público

 _________________________

Helenon Pereira do Carmo Filho

Réu

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 264376

Em 12.03.2018, às 16h35min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. 

Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, 

CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a possibilidade de consulta 

reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz iniciou o interrogatório, obtendo 

as seguintes respostas gravadas em áudio. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 _________________________

Helenon Pereira do Carmo Filho

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270142 Nr: 1131-88.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Sousa de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 Sentença

Autos nº 270142

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor do reeducando Bruno Sousa 

de Melo, nascido em 04.12.1993, ostentando uma guia de execução penal 

de fls. 02/02-v, estampando condenação à pena de 10 (dez) anos de 

reclusão, com regime inicial fechado, por infração aos art. 35 e art. 33, 

caput, da Lei n°11.343/06, c/c, art. 244-B, da Lei n°8.069/90.

 Em sede de análise de recurso de apelação defensivo, denota-se em 

acórdão de fls. 159/171, a reforma da pena do reeducando para 06 (seis) 

anos de reclusão, com regime inicial semiaberto, absolvendo o apelante do 

crime de associação para o tráfico, bem como reconhecendo e aplicando 

o privilégio descrito no §4° do art. 33.

 O reeducando foi inserido no programa de monitoramento eletrônico em 

decisão de fls. 172/175.

 Conforme certidão acostada nos autos, verifica-se a ausência de 

instalação de monitoramento eletrônico no reeducando, conforme 

determinado.

 Representado por sua defesa constituída, é postulado pelo reeducando a 

dispensa do uso de equipamento de monitoração eletrônica, conforme fls. 

194/195.

 Instado aos autos, o Ministério Público requer seja oficiado à Central de 

Monitoramento, para informar acerca de disponibilidade de equipamento de 

monitoramento para a devida instalação.

 É o breve relato.

 2. Fundamentação

 Conforme exposto, através de acórdão encartado em fls 159/171, a pena 

do reeducando foi reformada para 06 (seis) anos de reclusão, em regime 

inicial semiaberto.

 Analisando detidamente os autos, aufere-se que a prisão em flagrante se 

deu na data de 11.03.2016. Ao passo que, sua respectiva sentença 

condenatória, foi proferida em 14.12.2016, permanecendo encarcerado 

até a data de publicação de acórdão que reformou sua condenação, 

colocando-o em regime semiaberto na data de 22.09.2017.

 Deste modo, depreende-se o cumprimento de 01 (um) ano, 06 (seis) 

meses e 11 (onze) dias da pena em regime fechado.

 Contabiliza-se ainda, a presença de certidões de comparecimento 

mensais correspondente aos meses de setembro e dezembro do ano de 

2017 e Janeiro e fevereiro do ano de 2018.

 Em relação ao não comparecimento relativo ao mês de novembro, reputo 

esta como falta média diante da comprovada intenção de cumprimento de 

pena, fundamentada nos reiterados comparecimentos mensais, bem como 

da ausência de novas práticas delitivas do reeducando.

 Diante o exposto, defiro pleito defensivo acostado em fls. 194/195, 

dispensando o reeducando de uso de equipamento eletrônico.

 Na mesma oportunidade, concedo indulto natalino coletivo ao reeducando, 

nos termos do art. 1, IV do Decreto Lei n° 9.246/2017, diante o 

preenchimento de lapso temporal, contabilizando o período em que o 

reeducando cumpriu em regime fechado.

 3. Dispositivo

a) Defiro pleito defensivo de fls. 194/195.

b) Declaro extinta a punibilidade do reeducando, nos termos do art. 107, II, 

do Código Penal;

c) O indulto não atinge a pena secundária de multa, já que o art. 10, do 

Dec. 9.246/97, na Medida Cautelar na Adin 5.874;

d) Intimem-se. Cumpra-se.

e) Transitado em Julgado, arquive-se.

Barra do Garças, 12.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 247052 Nr: 4268-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laerte Rubens de souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Sousa Nobre - OAB:MG 

136.343

 Decisão

Autos 247052

1. Relatório.

Trata-se de incidente de cumprimento de mandado de prisão, em desfavor 

do reeducando Laerte Rubens de Souza, proveniente da Comarca de 

Barra – BA.

Da consulta dos autos, denota-se que o reeducando foi condenado à 

pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo contra si 

mandado de prisão expedido, tendo em conta este se encontrar em local 

incerto e não sabido.

O respectivo mandado de prisão foi devidamente cumprido nesta Comarca 

na data de 17.03.2017, estando o reeducando recolhido na Cadeia Pública 

Local sem a devida regularização.

Representado por sua Defesa Técnica, o reeducando pugna seja 

concedido o direito de cumprir sua reprimenda nesta Comarca, vez que 

mantem vínculo familiar.

Presente atestado de conduta carcerária em fl. 67.

O Ministério Público manifesta-se favorável ao pleito defensivo.

É o breve relato.

2. Dos Fundamentos.

Extrai-se dos autos estar o reeducando preso nesta Comarca acerca de 

11 (onze) meses sem a devida regularização da Comarca Barra – BA, 

expedidora do respectivo mandado de prisão.

Conforme ofício n°082-R/18, expedido pelo coordenador da Polinter da 

Bahia, é informada a impossibilidade de previsão para o recambiamento do 

reeducando.

Assim sendo, devidamente comprovado o vínculo familiar do reeducando 

nesta Comarca, nos termos do art. 43, X e art. 103, todos da Lei de 

Execução Penal, defiro a postulação defensiva de fls. 63/64.

Posto isto, anuo com a transferência da execução para esta Comarca.

 3. Dispositivo:

a) Defiro postulação defensiva de fls. 63/64.

b) Oficie-se à Comarca de Barra-BA para a remessa de eventual guia de 

execução penal, provisória ou definitiva, em nome de Laerte Rubens de 

Souza.

 Barra do Garças, 12.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 200721 Nr: 4219-42.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilto Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Decisão

Autos nº 200721

 Trata-se de executivo de pena em desfavor do reeducando Adenilto 

Oliveira dos Santos, nascido em 25.12.1986, ostentando guia de execução 

penal de fls. 09/09-v, estampando condenação à pena de 16 (dezesseis) 

anos e 10 (dez) meses de reclusão, com regime inicial fechado, pela 

infração ao art.121, §2°, I, III e IV, c/c art. 311, todos do Código Penal.

 Conforme termo de audiência admonitória, fls. 219/220, o reeducando foi 

inserido no programa de monitoramento eletrônico.

 Em fl. 246, o reeducando requer autorização para ausentar-se desta 

Comarca nos dias 26 e 27 de Janeiro do corrente ano, a fim de dirigir-se à 

Comarca de Campo Verde – MT para comemorar o aniversário de sua 

filha.

 Apresenta ainda, comprovante de endereço ao qual manteria repouso 

domiciliar noturno naquela Comarca.

 O Ministério Público requer a juntada de comprovante de passagem, caso 

o reeducando tenha viajado.

 É o breve relato.

 Cumpre relatar que o pedido de saída temporária resta prejudicado, vez 

que os presentes autos vieram-me conclusos em data posterior ao que se 

era postulado.

 De mais a mais, estando prejudicado o pedido do reeducando, defiro cota 

Ministerial de fl. 249, intimando o reeducando à apresentar comprovante 

de passagem no prazo de 10 (dez) dias.

 Atualize-se cálculo de pena do reeducando, conforme art. 41, XVI, da Lei 

de Execuções Penais.

 Incabível aplicação de indulto e comutação, nos termos do art. 3°, inciso III 

do Decreto n° 9.246/2017.

 Dispositivo

a) Defiro cota ministerial de fl. 249.

b) Intime-se o reeducando para que em 10 (dez) dias apresente 

comprovante de passagem.

c) Atualize-se o cálculo de pena atualizado.

d) Intimem-se, cumpra-se.

Barra do Garças, 12.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 182167 Nr: 3946-97.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 Decisão

Autos de cód. 182167

 1. Não apresentadas matérias defensivas de mérito, não alegadas 

justificações, tampouco preliminares e nem apresentados documentos, 

confirmo o recebimento da denúncia.

2. Designo instrução e julgamento para o dia 03.04.2018 às 16h30min.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 217208 Nr: 1157-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César de Sousa Guirra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE FREITAS ARANTES 

- OAB:11700, Raphael de Freitas Arantes - OAB:11039-MT, Wmarley 

Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Decisão

Autos de cód. 217208

1. Havendo o Ministério Público manifestado interesse em relação à arma 

utilizada no crime, postergo sua remessa para o Exército após a 

confecção de sentença.

2. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 28.02.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268874 Nr: 210-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 268874

 Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público em face de 

Leonardo Cardoso dos Santos, imputando-lhes o crime descrito no art. 

155,§4°, inciso II (3°figura) do Código Penal.

O foi citado pessoalmente (fl. 61). A defensoria pública apresentou-lhe 

defesa prévia à fl. 62.

Não apresentadas quais matérias do art. 397, CPP, mantenho o 

recebimento da denúncia.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23.03.2018, às 

13h:30min (MT).

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 12.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254371 Nr: 9202-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elielmo Elias da Silva Hussein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 Seguem anexadas cópias dos documentos que reputo importantes para a 

melhor análise do writ: a) cópia da denúncia; b) cópia da decisão de 

conversão do flagrante em preventiva, c) cópia da resposta à acusação 

do paciente, que requereu a diligência, d) cópia do ofício n° 2072/2017, 

requisitando a diligência, e)cópia de termo de audiência de instrução, f) 

cópia de decisão que reitera ofício n°2072/2017, g) cópia de pedido de 

revogação da prisão preventiva; h) cópia de decisão que indeferiu a 

revogação de prisão preventiva do paciente, e, i) cópia da sentença 

condenatória.Sendo que me resta para o momento, renovo protesto de 

estimas e consideração.Barra do Garças, 13 de março de 2018.Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de DireitoAoExmo. Sr. Relator Dr. Pedro Sakamoto 

(relator em substituição legal)Segunda Câmara CriminalEgrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254371 Nr: 9202-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elielmo Elias da Silva Hussein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 3.Dispositivoa)Condeno o acusado Elielmo Elias da Silva Hussein pelo 
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delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, 

vedadas a substuição e a suspensão condicional da pena;b)Condeno o 

acusado Elielmo Elias da Silva Hussein em 10 (dez) dias-multa, no importe 

de 1/30 do salário mínimo o dia-multa;c)Concedo aos réu Elielmo Elias da 

Silva Hussein o direito de recorrer em liberdade, devendo ser expedido 

incontinenti o alvará de soltura; d)Após o trânsito em julgado, 

comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, inciso III, da CF, e 

expeça-se guias de execução penal anotando-se detração no período de 

12.06.2017 até 13.03.2018;e)Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50);f)Na 

intimação do réu quanto à sentença, seja cumprido art. 

1.421/CNCGJ-TJMT;g)Intime-se a vítimas, na forma do art. 201, § 2º, do 

CPP; h)Intimem-se. Após o trânsito em julgado, cumpridas as deliberações 

supra, arquive-se.Barra do Garças/MT, 13.3.2018Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271685 Nr: 2086-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Rodrigues da Silva, Alan Henrique 

Zocal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Decisão

Autos de cód. 271685

 1) Tendo em vista, a manifestação da defesa em fl. 78, abre-se vistas ao 

Ministério Público para manifestar-se.

2) Após, concluso.

3) Cumpra-se.

 Barra do Garças- MT, 13.3.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 189751 Nr: 10107-26.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Martins Lobato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 189751

 Em 13.03.2018, às 14h415min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Consignada a 

presença dos estagiários de direito Francisley Arante de Sousa e Mirla 

Marcelina da Silva. Ausente o réu. Ministério Público e Defensoria Pública 

manifestaram pela desistência da oitiva das testemunhas. Após, o MM Juiz 

sentenciou em áudio absolvendo o réu, diante da ausência de provas, por 

se tratar de confissão isolada quanto à autoria, determinando ainda o 

arquivamento imediato dos autos. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 182881 Nr: 4585-18.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aparecido Monoru Tsudgawere

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso -  OAB:,  Rogér io  Vie i ra 

Rodrigues-Procurador Federal - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 182881

 Em 13.03.2018, às 14h20min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e o Procurador 

Federal Dr. Rogério Vieira Rodrigues que foi intimado para comparecer na 

audiência nestes autos designada. Ausente o réu. Consignada a presença 

dos estagiários de direito Francisley Arante de Sousa e Mirla Marcelina da 

Silva. Ministério Público e Defensoria Pública manifestaram a desistência 

das demais testemunhas. Após, o MM juiz sentenciou, reconhecendo o 

princípio da insignificância, absolvendo o réu, determinando ainda o 

arquivamento imediato dos autos. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 182881

Em 13.03.2018, às 14h24min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva na ausência dos réus, por 

manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 ________________________

Idelma Leite de Oliveira

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190063 Nr: 10339-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ferreira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 190063

 Em 13.03.2018, às 14h50min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizada a 

inquirição das testemunhas Márcio Prospero de Sousa, Itamar Vaz da 

Silva, Samuel Vilas Boas Gonçalves e Evaldo Moreira de Araújo Júnior. 

Presente o réu. O Ministério Público ofereceu as seguintes condições 

aceitas pelo réu: “1. Suspensão do processo por 02 (dois) anos; 2. Não 

frequentar bares, prostíbulos, bocas de fumo e pontos de tráfico; 3. Não 

sair da comarca por mais de 10 (dez) dias sem comunicação prévia ao 

juízo; 4. Comparecimento bimestral em juízo; 5. Não beber, não usar 

entorpecentes, não portar armas ou munições; 6. Perda do valor da fiança 

(fl 48).” O MM Juiz decidiu: “1.Homologo a suspensão condicional. 2. 
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Aguarde-se o cumprimento. 3. Remeta-se os valores à conta vinculada à 

resolução 154/CNJ.”

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 _________________________

José Roberto Ferreira Luz

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 190063

Em 13.03.2018, às 16h35min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva na ausência dos réus, por 

manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 ________________________

Marcio Prospero de Sousa

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 190063

Em 13.03.2018, às 14h55min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva na ausência dos réus, por 

manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 ________________________

Itamar Vaz da Silva

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 190063

Em 13.03.2018, às 14h57min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva na ausência dos réus, por 

manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 ________________________

Samuel Vilas Boas Gonçalves

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 190063

Em 13.03.2018, às 15h01min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 ________________________

Evaldo Moreira de Araújo Júnior

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 190063

Em 13.03.2018, às 15h02min, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. 

Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, 

CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a possibilidade de consulta 

reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz iniciou o interrogatório, obtendo 

as seguintes respostas gravadas em áudio. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________

Wdison Luiz Franco Mendes Promotor de Justiça

__________________________

Hugo Ramos Vilela

Defensor Público

 _________________________

José Roberto Ferreira Luz

Réu

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 243266 Nr: 1579-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GACdCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 19/04/2018, às 14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 176153 Nr: 10074-70.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 80 de 795



 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHdOGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 12/04/2018, às 16:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272176 Nr: 2409-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Araujo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A, OZAIR SILVA PROTO - OAB:4571/A

 Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo a cópia como mandado.

Designo o dia 27/06/2018, às 16:45 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com o interrogatório do denunciado.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 245108 Nr: 2862-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 27/04/2018, às 15:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 86223 Nr: 232-08.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozei Alves Luz, Oseias Alves Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:, NOELY PACIENTE LUZ - OAB:3972

 Verifica-se que o crime encartado no artigo 129, caput, do Código Penal, 

possui pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano.Nos termos do 

artigo 107, do Código Penal, extingue-se a punibilidade:Art. 107 - 

extingue-se a punibilidade:(...);IV - pela prescrição, decadência ou 

perempção;(...).A prescrição da pretensão punitiva do delito opera em 04 

(quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.Além 

disso, ambos os réus eram, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) 

anos, reduzindo, desta forma, o prazo prescricional de ½ (metade), nos 

termos do artigo 115, do Código Penal.Pois bem. Da análise dos autos, 

quanto ao réu Ozeias Alves Luz, verifico que da data de prolação de 

sentença desclassificatória (29.09.2014) até a presente data, decorreu 

lapso temporal superior a 2 (dois) anos, período que não houve causas 

interruptivas ou suspensivas da prescrição.Já no que tange ao réu Ozei 

Alves Luz, tem-se que o feito encontra-se suspenso desde 23.08.2011, 

tendo, pois, a suspensão se encerrado em 23.08.2015. Desta forma, 

excetuado o prazo da suspensão do feito, até a presente data, também já 

decorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, período que não houve 

outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.Pelo exposto, 

nos termos do artigo 109, inciso VI e 107, inciso IV, ambos do Código 

Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e decreto a extinção 

da punibilidade do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, 

atribuída aos acusados Oseias Alves Luz e Ozei Alves 

Luz.P.R.I.Transitada em julgada, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 188427 Nr: 9022-05.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Lafayett Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PIRES - 

OAB:12488/B

 Primeiramente, diante da tempestividade, desde já o recebo (CPP, art. 

382).Dispõe o art. 382 do Código de Processo Penal:Art. 382. Qualquer 

das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a 

sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição 

ou omissão.Compulsando os autos, observo que, em sede de sentença, 

foi declarado, na primeira fase da dosimetria da pena, que a vítima estaria 

sob influência de álcool e teria provocado o acusado.No entanto, da 

análise dos autos, verifico que o pleito da vítima deve prosperar, até 

mesmo porque não houve, durante toda a persecução penal, qualquer 

informação de que ela poderia estar embriagada. Diante de tais 

considerações, conheço dos presentes embargos de declaração e 

dou-lhe provimento, a fim de retificar a primeira fase da dosimetria da 

pena, passando a constar:[...] Atenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais 

enunciadas no art. 59, do Código Penal, e em observância ao art. 21, da 

Lei 3.688/41, verifico que o réu Douglas Lafayett Ramalho praticou fato 

reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio 

tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira 

negativa; o réu não registra outros antecedentes; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de 

valorá-lo; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do 

crime foi a discussão entre o réu e a vítima, o qual já é punido pelo próprio 

tipo penal; as consequências são normais a espécie, nada tendo a se 

valorar como fato extrapenal; as circunstâncias do crime encontram-se 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar, ao tempo em que, no tocante 

ao comportamento da vítima, nada se tem a valorar. [...]No mais, mantenho 

as demais disposições contidas na sentença.Ciência ao Ministério Público 

e ao causídico peticionante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 215212 Nr: 31-69.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 20/04/2018, às 14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 224802 Nr: 5771-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Guimarães Brum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Fernando de Almeida 

Gomes - OAB:9.889/GO, João Luiz Guimarães Brum - OAB:GO 

20.888

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 11/04/2018, às15:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 203877 Nr: 5991-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyago Barros Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 18/04/2018, às 15:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 175570 Nr: 9293-48.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Carrijo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 26/04/2018, às 15:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 217603 Nr: 1394-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Oliveira Dantas, Eurique dos 

Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 11/04/2018, às 16:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 154844 Nr: 6559-95.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO AFONSO DE SOUZA - 

OAB:25998/GO

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 26/04/2018, às 12:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264204 Nr: 15632-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luciano Cintra Coelho, Telmo Alves 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 04/05/2018, às 13:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264830 Nr: 16068-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellen Nara Lira Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurélio Cardoso de 

Rezende - OAB:17.604-A-MT

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 04/05/2018, às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 200180 Nr: 3871-24.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Pereira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 
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atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 11/04/2018, às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239904 Nr: 16201-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PKDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weliton Marcos Rodrigues 

de oliveira - OAB:14.005

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 19/04/2018, às 15:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 202230 Nr: 5068-14.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlene Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORCAS CARDOSO DE 

MORAES GONÇALVES - OAB:17299/A

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 26/04/2018, às 15:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 240185 Nr: 16397-86.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 26/04/2018, às 16:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 243259 Nr: 1572-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO HENRIQUE 

MARQUES PEREIRA - OAB:MT/21725/O, Raphael Prajnatara Balbino 

da Silva - OAB:20.340

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 20/04/2018, às 13:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 183508 Nr: 5099-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 20/04/2018, às 16:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 265778 Nr: 16637-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Vieira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3.652-A

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 04/05/2018, às 16:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266018 Nr: 16798-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEdQD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ALVES OLIVEIRA - 

OAB:GO35187, RODRIGO FERREIRA RODRIGUES - OAB:GO19389

 Vistos, etc.

Considerando a Portaria nº. 678/2017/PRES deste Egrégio Tribunal de 

Justiça, publicada em 12.12.2017, que decretou os dias 28 e 29 de março 

de 2018 como ponto facultativo, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 17/04/2018, às 17:30 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266561 Nr: 17101-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enádia Garcia dos Santos 

Ribeiro - OAB:124.119/SP
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 Vistos, etc.

Considerando a Portaria nº. 678/2017/PRES deste Egrégio Tribunal de 

Justiça, publicada em 12.12.2017, que decretou os dias 28 e 29 de março 

de 2018 como ponto facultativo, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 25/04/2018, às 15:45 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 199738 Nr: 3569-92.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Vistos, etc.

Considerando a Portaria nº. 678/2017/PRES deste Egrégio Tribunal de 

Justiça, publicada em 12.12.2017, que decretou os dias 28 e 29 de março 

de 2018 como ponto facultativo, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 03/05/2018, às 13:00 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 251958 Nr: 7652-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Ailton da Cunha - 

OAB:22489

 Vistos, etc.

Cumpra-se a sentença anteriormente proferida a fim de que se proceda 

com o arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 211193 Nr: 10193-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxuel Valadão Andrade - 

OAB:17296

 Vistos, etc.

Considerando a Portaria nº. 678/2017/PRES deste Egrégio Tribunal de 

Justiça, publicada em 12.12.2017, que decretou os dias 28 e 29 de março 

de 2018 como ponto facultativo, redesigno a solenidade anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 03/05/2018, às 15:00 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239332 Nr: 15752-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemi Moreira da Silva Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Vistos, etc.

Considerando-se que esta Magistrada não estará vinculada às suas 

atividades jurisdicionais entre os dias 12 e 23 de março de 2018, em razão 

de licença médica devidamente autorizada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado, redesigno a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja 

realizada no dia 18/04/2018, às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY TOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DO ARAGUAIA DE ARAGARCAS EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RODRIGO TAUIL ADOLFO - MT0008208A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 22/05/2018 Hora: 12:20 (Horario de MT) , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012671-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WNILSON MENDES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

JENNYFER DOS SANTOS LUIZ OAB - GO47644 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO DE SANTA CRUZ POTENCIANO OAB - GO0016811A 

(ADVOGADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILA MARA SILVEIRA GOUVEIA (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 : 22/05/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ODAIR CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. Determino o fim da suspensão 

determinada anteriormente. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida. A 

autora ingressou com AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde em síntese, alega que teve lançado 

cobrança indevida que jamais contratou serviço com a ré na forma que 

estava sendo descontada. Indo para os contornos decisivos, em primeiro 

lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por 

aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do 

ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, imputando que 

a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não realizou a relação 

negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo 

dever de cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de 

concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a 

empresa responde pelas consequências gravosas que causar a quem 

quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso em 

apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PLEITO 

DE MAJORAÇÃO PELA PARTE AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO 

OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA - INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE INADIMPLEMENTO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO JUNTADA DE CONTRATO - DANO 

MORAL CARACTERIZADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO 

- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA 

IMPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, uma vez que a transação não teria sido aprovada, incumbe 

ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da regra da inversão do 

ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, 

portanto, gera dano moral in re ipsa. A pessoa jurídica sofre dano moral 

quando prejudicada a sua reputação perante terceiros com a negativação 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito gerando abalo à sua 

honra objetiva. Majoração do valor da indenização de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (RI 1211/2013, DRA. LUCIA 

PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado 

no DJE 26/02/2014) Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre devolução 

em dobro, temos que o consumidor tem direito à devolução em dobro do 

valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da 

cobrança. Essa é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

para julgar casos que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de 

juros e correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando todos seus efeitos 

de maneira ex tunc, declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) 

por consequência da declaração anterior, determinado que a promovida 

imediatamente proceda o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva 

e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, 

devendo, no mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a 
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promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, devidamente 

atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com 

incidência de juros de 1% a partir da citação válida. d) rejeitar a 

condenação da requerida a devolver valores cobrados, em dobro, por não 

ter ficado caracterizada a má-fé da promovida, e pelos valores pequenos 

terem ficados a meu ver embutidos na parte compensatória do dano moral. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RODRIGUES DOS REIS (REQUERIDO)

WELTON FERREIRA SERAFIM (REQUERIDO)

IRMA CRISTINA VALADAO (REQUERIDO)

PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

DANNILO LEANDRO MELO (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 22/05/2018 Hora: 13:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011008-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LELIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

ALBERTO DE AQUINO OAB - MT0002678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZOMAR FRANCISCO PAULO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DENNIS 

MACHADO DA SILVEIRA - MT0005752A-O e ALBERTO DE AQUINO - 

MT0002678A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 22/05/2018 Hora: 15:00 (MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012282-17.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (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 JORDANY PEREIRA DE SOUZA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CIHNDY 

KELLY BIANQUINI - MT0020250A 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: 1000013-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida (parte autora) para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado (Id 12190982) interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DIVINO SIRQUEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - MT0019113A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/05/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EGBERTO DE TOLETO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 260150 Nr: 13030-20.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wlly Cristina Araujo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NATUREZA MISTA

Processo n.º: 13030-20.2017 Cód:260150

 Vistos.

1. Versa-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência visando a apuração 

dos delitos de ameaça e injúria, incursos, respectivamente, nos artigos 

147 e 140 do Código Penal, supostamente praticado por Wlly Cristina 

Araujo da Silva.

 No que toca ao delito de ameaça (art. 147 do CP), DESIGNO audiência de 

recebimento de denúncia para o dia 18 de Abril de 2018, que ocorrerá 

precisamente às 15h45min (MT). Caso a denúncia seja recebida, poderá o 

Ministério Público oferecer a suspensão condicional do processo, já 

encartada nos autos, nos termos do art. 89 da lei 9099/95.

 Cite-se a acusada, cientificando-a da data da audiência, advertindo que 

deverá comparecer ao ato acompanhada de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de dativo.

 2. Doutro flanco, em relação ao crime de injúria (art. 140 CP), conclui-se 

dos autos a decadência do direito, uma vez que seis meses já se 

passaram da data do fato sem que fosse apresentada a respectiva ação 
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penal privada, em conformidade com o que preconiza o artigo 38 do CPP. 

Isto posto e observando o artigo 107, IV, do Código Penal, DECLARO, com 

arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a 

punibilidade do fato sub judice

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 23 de Janeiro de 2018

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 69841 Nr: 3301-19.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Daves

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

Comarca de Gurupi - Agência 0794-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Barbosa Castelo - 

OAB:MT 8408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Certifico que, conforme Oficio da Conta Única e Banco do Brasil juntado 

na fls. 201, não existem valores expressivos a serem devolvidos a parte 

executada referente a Conta Judicial n. 3400101887367, visto que o 

deposito realizado pela parte executada corresponde à penhora on-line 

efetuada nos autos. Diante disso, deixo de cumprir o item 3 da sentença 

de fls. 183, em razão de não exister qualquer valor remanescente nos 

autos. Certifico ainda que existem atualmente o valor de R$ 69,68 na conta 

judicial, cujo valor é de rendimento dos depositos, razão pelo qual faço 

conclusão dos autos para novas deliberações.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184785 Nr: 5095-88.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA PAULISTA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:5.269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Ante a ausência de data anterior disponível em pauta, certifico que foi 

agendada sessão de conciliação/mediação para o dia 15/3/2018, às 

16horas, devendo a Secretaria adotar as providências necessárias à sua 

realização.

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000007-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. A. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. A. S. (RÉU)

C. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao advogado para manifestar sobre a certidão de ID. 

12065618 e 12041011. 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000786-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

ELAINE FERNANDA MARTINS MAMORE OAB - MT23197/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. G. S. (RÉU)

 

Número do Processo: 1000786-02.2018.8.11.0006 AUTOR: JOAO 

BATISTA SEBA RÉU: JOAO MATHEUS GOMES SEBA Vistos etc. 

Processe-se em segredo de justiça. 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. Cite-se e 

intime-se a Requerida para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. 

Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000627-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. P. S. (REQUERIDO)

 

Número do Processo: 1000627-59.2018.8.11.0006 REQUERENTE: AILTON 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: FABRICIA APARECIDA PINHEIRO 

SILVA Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça. 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. Cite-se e intime-se a Requerida para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão 

constar do mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e 
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parágrafos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000983-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000983-54.2018.8.11.0006 REQUERENTE: HUBERTO CEZAR DE ARRUDA 

MACHADO REQUERIDO: DANIELA MENEGUCCI Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que não consta dos autos o 

comprovante de recolhimento das custas judiciárias. Dessa maneira, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial para acostar aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas judiciárias, 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, 12 de março de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 50495 Nr: 152-43.2006.811.0006

 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: FDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Anote-se no sistema processual informatizado o ingresso no feito dos 

terceiros interessados Fabiano Maldonado Ferreira Plaqui e Lorena Daene 

Dias, na qualidade de assistentes, bem como seu advogado (fls. 41 e 50).

Em seguida, intimem-se as partes, inclusive os assistentes, para se 

manifestarem nos autos, requerendo o que for de seu interesse, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 195429 Nr: 714-03.2016.811.0006

 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: LEONICE RODRIGUES PEREIRA, CATARINA RODRIGUES 

PEREIRA, SEBASTIÃO FAUSTINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretende a curadora dos interditos Sebastião Faustino Pereira e Catarina 

Rodrigues Pereira autorização judicial para o levantamento de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais) depositados em contas bancárias de ambos 

os interditandos para custear as despesas do período compreendido entre 

julho de 2017 a junho de 2018 (fls. 261).

O Ministério Público opinou favoravelmente a pretensão da requerente (fls. 

264), com a posterior prestação de contas.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que os interesses dos 

interditandos estão resguardados, razão pela qual não há óbice quanto ao 

pedido formulado.

Dessa maneira, a concessão de alvará judicial, no caso em tela, é medida 

cabível, haja vista que se trata de questão simples, que não demanda mais 

provas, à luz dos documentos já acostados aos autos. Sobre a matéria, já 

se decidiu:

 "(...) O Alvará judicial é um procedimento de jurisdição voluntária, em que 

se objetiva a expedição de um mandado judicial para determinar a prática 

de um ato, sendo, pois, um meio hábil para solucionar pequenas questões 

e, em muitos casos, para evitar o processo demorado. (...)." (TJMS - 

Quarta Turma Cível - Agravo n° 2001.004418-0, Nova Andradina - Relator: 

Exmo. Sr. Des. João Batista da Costa Marques).

 Deste modo, entendo que o pedido para autorização do levantamento de 

valores depositados em contas bancárias deve ser deferido, tendo em 

vista a necessidade de quitação de dívidas contraídas em benefício dos 

interditos.

Assim, defiro o pedido formulado pela requerente, pelo que DETERMINO 

que se expeça alvará em favor da curadora Leonice Rodrigues Pereira 

para que esta promova o levantamento de R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais) junto ao Banco do Brasil.

Determino ainda, sejam prestadas as contas no prazo de 30 (trinta) dias.

Devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 100863 Nr: 5956-50.2010.811.0006

 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: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8.8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Abertura de Inventário proposta por Martinho Silva, em face 

do espólio de Celina Maria de Arruda.

Pretende o inventariante autorização judicial para alienação de 01 (um) 

imóvel situado no município de Cáceres-MT, identificado como lote nº 06, 

com área de 699,38m², matricula nº 24.795, com vistas a regularizar a 

venda referente cota-parte da menor Thamyris Lorraine de Almeida e 

Silva.

Às fls. 144, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido.

Analisando o pedido formulado pela inventariante vejo que não há óbice 

para que este seja deferido.

Dessa maneira, a concessão de alvará judicial, no caso em tela, é medida 

cabível, haja vista que se trata de questão simples, que não demanda mais 

provas, à luz dos documentos já acostados aos autos.

 Diante do exposto, defiro o pedido formulado pelo inventariante, pelo que 

DETERMINO que se expeça o competente alvará, em favor do mesmo, 

autorizando a alienação do imóvel descrito nos autos.

Deverá ser prestadas contas no prazo de 60 (sessenta) dias.

 Sem prejuízo, entendo que para prosseguimento do feito devem ser 

cumpridas as ulteriores determinações, para tanto, intime-se o 

inventariante para no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir integralmente a 

decisão de fls. 168, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 75007 Nr: 1717-71.2008.811.0006

 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
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 PARTE AUTORA: MADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IERDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MÁRIO CASTRILLON 

MENDES ARAÚJO - OAB:10.506/MT, TRIANA CAMPANA MICHELIS - 

OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o lapso temporal decorrido, intime-se a inventariante, via 

advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento no feito, juntando aos autos os documentos faltantes, sob 

pena de aplicação do disposto nos art. 622, II ou 485, III, ambos do Código 

de Processo Civil.

Ademais, em caso de renúncia, esta somente pode ser efetivada por 

escritura pública ou por termo judicial, conforme disposto no art. 1806 do 

Código Civil.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 165789 Nr: 2847-86.2014.811.0006

 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: MLF, JADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

165789 §!1Zz¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2847-86.2014.811.0006

 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: MARINETE LUIZ FERREIRA e JOAO ADÃO DA 

COSTA

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(S): A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 724,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, 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 proposta por Marinete Luiz Ferreira que objetiva a 

interdição de João Adão da Costa. Narra a requerente, em síntese, ser 

sobrinha do interditando, o qual apresenta quadro clínico compatível com 

patologia CID 10: F06.9, sendo incapaz de administrar sua própria vida, 

necessitando, inclusive, de acompanhamento contínuo, mesmo para as 

ações mais simples. Afirma que o interditando apresenta sinais de tal 

patologia desde o ano de 2006, sendo a requerente, após o falecimento da 

genitora do requerido, a responsável por todos os seus cuidados. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes (fls. 05/15). 

Recebida a inicial, foi concedida a antecipação de tutela e deferida a 

curatela provisória à requerente (fls. 16/17). Realizada audiência para a 

inquirição do interditando, foi determinada a realização de perícia médica 

para verificar se este não possui discernimento para os atos da vida civil 

(fl. 24/25). Às fls. 27/28 o perito nomeado nos autos pediu o declínio da 

nomeação, o que foi acolhido às fls. 32. Em cota ministerial, foi requerida a 

expedição de ofício ao INSS solicitando informações acerca de perícia já 

realizada com o interditando perante aquele órgão e, em caso positivo, o 

encaminhamento de cópia a este juízo, ainda, a realização de estudo 

psicossocial pela equipe da Secretaria de Ação Social (fls. 35). Foi 

acolhida a cota ministerial, sendo determinada a expedição de ofício ao 

INSS requerendo informações acerca de possível perícia realizada com o 

interditando, bem como foi determinada a realização de avaliação do grau 

de incapacidade pela equipe técnica do juízo (fl. 36). O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos em fls. 32/33. O Ministério 

Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (fls. 43-v). 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 CID 10: F06.9, o que o torna 

incapaz para as responsabilidades civis, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida, vez que sua patologia o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. 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 João Adão da 

Costa, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, limitando-se aos atos de natureza negocial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curador Marinete Luiz Fereira, 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. Às providências.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 12 de março de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142060 Nr: 11835-04.2011.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDSR, PHLDSR, ILDSC, JCLDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, NESTOR DA SILVA 

LARA JÚNIOR - OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico intimo, via DJE, o(a) advogado(a)NESTOR DA SILVA LARA 

JUNIOR do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 31029 Nr: 995-76.2004.811.0006

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL CAMILO FERREIRA DE MORAES, ROSANGELA 

HELENA STANFFORTI DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, JULIANO ROSSI - OAB:5498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo, via DJE, o(a) advogado(a)AMAURI MUNIZ RIBEIRO do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 153992 Nr: 1358-48.2013.811.0006

 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: BOZ, ZDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico intimo, via DJE, o(a) advogado(a) ANDREI COSTA TAKAKI do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 49109 Nr: 6265-47.2005.811.0006

 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: RCRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR RODRIGUES - 

OAB:6166-MT, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, JULIO CESAR RODRIGUES - OAB:6166-MT, MIRTES 

GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714-B

 Certifico intimo, via DJE, o(a) advogado(a) MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE)do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007718-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO TRES FRONTEIRAS - 

SICOOB TRES FRONTEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO URIZZI DE BRITO ALMEIDA OAB - PR30715 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1007718-40.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO TRES 

FRONTEIRAS - SICOOB TRES FRONTEIRAS REQUERIDO: ANTONIO 

RODRIGUES DESPACHO 1 – Tendo em vista a necessidade de 

readequação da pauta, este Juízo REDESIGNA a audiência anteriormente 

agendada para o dia 03 de abril de 2018 às 13h00min a ser realizada na 

sala de audiência da 2ª Vara Cível desta Comarca. No mais, ficam 

mantidas as deliberações já exaradas em decisão anterior. 2 – 

EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000628-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH DE CARVALHO CARIOCA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARIOLLI CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA (REQUERIDO)

VICTOR DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

L. C. QUADRI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CONSORCIO VLT CUIABA - VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000628-44.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: DEBORAH DE CARVALHO CARIOCA SILVA REQUERIDO: 

VICTOR DA SILVA ARRUDA, CONSORCIO VLT CUIABA - VARZEA 

GRANDE, L. C. QUADRI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, SARIOLLI CORRETORA DE 

SEGUROS S/C LTDA DESPACHO 1 – Tendo em vista a necessidade de 

readequação da pauta, este Juízo REDESIGNA a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10 de abril de 2018 às 13h00min a ser realizada na 

sala de audiência da 2ª Vara Cível desta Comarca. No mais, ficam 

mantidas as deliberações já exaradas em decisão anterior. 2 – 

EXPEÇA-SE o necessário. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001396-38.2016.8.11.0006

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:

CARLOS EDUARDO NEVES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203 § 4.º do CPC intimo a advogado da 

parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias informe os dados 

bancários : Banco, agencia conta corrente e CPF para expedição do 

Alvará para restituição dos valores . Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1003015-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS INFANTINO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO QUIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora para querendo 

apresentar impugnação a contestação, no prazo legal. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes. Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193673 Nr: 10531-28.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU CHAVES DE OLIVEIRA, NELY MENDES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GRATIDIANO DORILEO FILHO, AMELIA 

DE ARAUJO DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu o prazo do Edital 

"in albis". Isso posto, INTIMO a parte autora para manifestar nos autos em 

10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 1179766 Nr: 2148-61.2015.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 Vistos em correição..III – DispositivoForte nas razões supra, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de determinar à empresa ré a 

exibição da cópia a) dos contratos e aditivos de cheque especial, b) 

contratos de capital de giro, c) contratos de descontos de cheques e 

duplicatas, d) Carta BNDS, e) contratos de CDC de Veículos e Leasing, f) 

extratos de movimentação e evolução da dívida da referida conta 

corrente, contendo todos os lançamentos e respectivos códigos, bem 

como todos os contratos que transitaram pela conta corrente discutida na 

presente demanda (Agência: 0184-8, Conta Corrente: 17.170-0), sendo 

toda a documentação desde a abertura/origem até o mês de março de 

2015, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

diária cominatória por atraso no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sem 

prejuízo da determinação de busca e apreensão destes documentos.Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Com supedâneo no princípio da causalidade, 

e também no art. 98, §2º do mesmo diploma instrumental, CONDENA-SE a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

conforme o art. 85, §8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78340 Nr: 4977-59.2008.811.0006

 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: ALBORINA CORRÊA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA TAL, APARECIDA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 132, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 97, INTIMO a parte requerente , 

por meio de seus advogados legalmente constituídos, para comparecerem 

à audiência de Conciliação DESIGNADA PARA O DIA 24/04/2018, ÀS 

16h00min HORAS a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no Edifício do Fórum da Comarca 

de Cáceres/MT, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169456 Nr: 5790-76.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE ASSIS, ILDIMAR DOS SANTOS 

DA CUNHA, A.L.M.A., ARLETE MOREIRA DOS SANTOS, AGNALDO DE 

SOUSA FERREIRA, ANECLÉIA DE SOUZA FERREIRA, TEREZA APARECIDA 

DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO SOMA LTDA, ACE 

SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS - OAB:16709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CESAR GOULART 

LANES - OAB:13.329-A/MT, PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - 

OAB:115712, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, Renata 

Matiello de Godoy Quaglio - OAB:183.212 SP

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte Requerida General 

Motors do Brasil LTDA, manifestou as fls. 604, acerca da contestação 

apresentada pela ACE Seguradora S/A. Certifico ainda que, a outra parte 

Requerida - Gramarca distribuidora de Veículos Soma - LTDA, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo para contestação. Isso posto, INTIMO a parte 

autora para manifestação em 05 (cinco) dias, para ciência e 

requerimentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151904 Nr: 10817-11.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA 

COMUNIDADE FAZENDA ALEGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA TERRA, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 Feitas estas considerações, DETERMINA-SE que as partes especifiquem 

as provas que efetivamente desejam produzir, justificando expressamente 

suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio 

probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 29 de novembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162113 Nr: 9914-39.2013.811.0006

 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: LIA GATTASS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - OAB:84.314 

SP

 DESPACHO

 1 – Intimada a parte demandada para justificar o depósito do valor 

indicado à fl. 93, quedou-se inerte. Posto isso, uma vez que, após o 

trânsito em julgado, nada fora requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixa de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153011 Nr: 243-89.2013.811.0006

 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: WLDCP, CLDCB, JDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGD, JD, GJDB, ACDSCSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES - 

OAB:79098, PEDRO OVELAR - OAB:6.270, PEDRO OVELAR - OAB:6270, 

RAUL CANAL - OAB:10.308

 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 Instrução designada para o dia 10/04/2018, 

às 13:00 horas, que se realizará na sala de audiências da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres - MT.

Wanison Corrêa de França
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Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161033 Nr: 8856-98.2013.811.0006

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIANO DA SILVA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO PEREIRA LEITE, DEJANIRA DE 

CARVALHO LEITE, KARINY DE CARVALHO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:6184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte Exequente 

manifestou nos autos 156/162. Isso posto, INTIMO as partes Executadas, 

por meio de seus advogados, para manifestarem, requerendo o que 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140143 Nr: 9773-88.2011.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - OAB:14463B, RENATA 

VIVIANE DA SILVA - OAB:9465-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 132, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 174, INTIMO as partes 

(requerente e requerida), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 06/06/2018, ÀS 16h00min HORAS a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no 

Edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58092 Nr: 4441-19.2006.811.0006

 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: ANTONIO PEDRO FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADELANI DOMINGOS TAZZO, 

MARIA ESTELINA BORGES TAZZO, MARLENE GOMES DA SILVA, 

GLAUCIENE BORGES TAZZO, DOUGLAS BORGES TAZZO, ALBERTO 

GOMES, MARLENE GOMES DA SILVA, JOSÉ MMARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT

 INTIMO as partes Requeridas por meio de seus advogados, para 

manifestarem, acerca da petição de fls. 201/203, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES OAB - RS0075065A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 13 de março de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, abaixo transcrito : Vistos etc........Ante o certificado – id. Num. 

11907261, reoportunizo a para Requerida informar o endereço da 

testemunha Naide, no prazo de cinco dias.Caceres, 01 de março de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho . Juiz de Direito Processo: 

1003649-62.2017.8.11.0006; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: OSMILDO RIBEIRO 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000391-44.2017.8.11.0006

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:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCIA MARIA MOTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa da meirinha (ID 11605857), promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 13 

de março de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003029-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS (AUTOR)

EDENILSON RIBEIRO DOS REIS (AUTOR)

NATANAEL RIBEIRO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA (RÉU)

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO)

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID 12086165). Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste 

ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 13 de março de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005140-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX JOSE SOARES MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres - MT, 13 de março de 2018 O presente 
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expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo de 15 

(quinze) dias. Processo: 1005140-07.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

23.163,51; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: ALEX JOSE SOARES MORAES OBSERVAÇÃO: O processo 

está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197447 Nr: 1945-65.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CLAUDINO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS DE ARRUDA, EVANIL 

DA COSTA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO CUNHA - OAB:14008, 

WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES , na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento do 1º LEILÃO ELETRÔNICO agendado para o dia 05/06/2018 

às 10hs e 2º LEILÃO agendado para o dia 05/06/2018 às 13hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 163117 Nr: 402-95.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROENÇA-CENTRO DE FORMAÇÃO DE 

CONDUTOR, JUAREZ TÁVORA DA SILVA PROENÇA, JAIR LEMES PAES 

DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida 

para comarca de Vilhena/RO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 18909 Nr: 455-96.2002.811.0006

 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: TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV DESCALVADOS LTDA, RICARDO LUIZ 

HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carolina vieira de almeida - 

OAB:14566/mt, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, em cumprimento ao Artigo 162 § 4º do CPC e Prov. 056/07, 

impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a intimação das 

partes acerca do retorno dos autos, bem como, para postularem o que 

entenderem de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 36744 Nr: 2320-86.2004.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS DE CÁC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO LUIZ DA SILVA, DOMINGOS 

SEVERO DOS SANTOS, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, JOSÉ CECILIO 

SONAQUE, FELISBERTO CEBALHO POUSO, DROGARIA RODOVIÁRIA, 

LIVRARIA LILIANA LTDA, DROGARIA RENATA, ODONTO EQUIPE, MARIA 

MARIA, A NOVA FEIRA, CONFECÇÕES ELE E ELA., GULLAS, DIFERENT, 

CASA SÃO PAULO LTDA, DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PALÁCIO DAS TINTAS E 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CEGONHA CONFECÇÕES LTDA, 

LÁQUA DI FIORI, ALENCAR BICICLETAS, O BOTICÁRIO, CONFECÇÃO 

ABC, AUTO ELÉTRICA MARISTA, LA VIOLETERA, AUTO ELÉTRICA 

SAMURAI, REGATA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CLINICA DE LHOS DR. 

MASSATO NAKAHARA, JÔ PRESENTES, O PESCADO, CRIATIVA MODAS, 

AUTO POSTO CARRETÃO LTDA., JOÃO COSTALDI, JUBA 

SUPERMERCADOS LTDA, ESTEVÃO FRANCISCO DE ARRUDA, MUNICÍPIO 

DE CÁCERES-MT, LUIZ NUNES DE ALCÂNTARA, SERGIO FELIX LADEIA, 

JOSÉ LUIZ LUCATELLI, SUPERMERCADO MIURA, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, SOCORRITO, FARMACEL, DANILO SORVETES, FARMÁCIA 

NATUREZA, LABORATÓRIO DR. MOTA, CÁCERES TUR, HELOISA MIURA, 

MERCADO MARTINS, SUPERMERCADO DUALDO, SUPERMERCADO BOM 

PESO, MERCEARIA CRUZ, ILMA, JOÃO BATISTA AMARO, JOSÉ 

HENRIQUE DE BARROS, MARCIO RAMÃO CANDIDO SILVA, ANTONIO DA 

SILVA, ARNALDO ALFREDO RAMOS, SANDOVAL ALMEIDA CAMILO, 

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, FÁTIMA EVANILDA 

PEREIRA, DROGAMIL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

HENRIQUE PINTO VIEIRA, SAUL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chammi Gattas - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES , na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento do 1º LEILÃO ELETRÔNICO agendado para o dia 05/06/2018 

às 10hs e 2º LEILÃO agendado para o dia 05/06/2018 às 13hs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 226812 Nr: 12020-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO MONARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTDA, VALTRA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE RIDOLFO PIVA - 

OAB:74.917, FERNANDO CERQUEIRA CESAR BAPTISTA - OAB:177042 

OAB/SP, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864 OAB/MT, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC e Considerando os temos do Provimento 67/2008 impulsiono 

estes autos, para que se proceda, via DJE, a intimação dos ADVOGADOS 

das partes REQUERIDAS para efetuarem o pagamento da dívida no valor 

de R$ 412.699,87 (quatrocentos e doze mil seiscentos e noventa e nove 

reais e oitenta e sete centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 

art. 523 da Lei adjetiva em vigor.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 174323 Nr: 9449-93.2014.811.0006

 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: FRANCISCO OSTILIO MACEDO, SANDRA TANIA DE 

OLIVEIRA MACEDO, IOLANDA CRISTINA MACEDO GIANERI, MARCELO 

AUGUSTO MACEDO, SELMA GARCIA MACEDO, MARTA CARVALHO 

MACEDO, EVELISE ESMERALDA MACEDO LIMA, PATRICIA CRISTIANE 

MACEDO LIMA, DAVID GIANERI, PAULO ROGÉRIO LIMA, ROBSON DA 

VEIGA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM SANTOS, MANOELA CANHET 

SANTOS, PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672 OAB/MT

 INTIMAÇÃO das partes , na pessoa de seus advogados para tomar 

conhecimento da audiência designada para o dia 21/03/2018 à realizar-se 

na comarca de Itumbiara/GO, para oitiva da testemunha ABEL MENDES 

FERREIRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 164653 Nr: 1784-26.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA, A.C.S., 

MARIA DE LOURDES MENACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME CORREA E CIA LTDA, ESPÓLIO DE 

BENEDITO APARECIDO ANDRADE, MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE APARECIDA BARBOSA 

DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:, 

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15.249-A

 INTIMAÇÃO dos requeridos, na pessoa de seus advogados, para, 

tomarem conhecimento da proposta de honorários no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), devendo efetuar o depósito em conta vinculada ao juízo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, na proporção de 50% para cada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 1709 Nr: 535-70.1996.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA DE LOURDES FERREIRA 

HAYASHI, ESPÓLIO DE SABAKU HAYASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - OAB:5390/MT, 

JULIANO ROSSI - OAB:5498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

RYOYU HAYASHI JORGE - OAB:1.809-A

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para requerer 

o que entender de direito, tendo em vista a juntada da petição e atestado 

de óbito da requerida Francisca de Loudes F.Hayashi.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 78395 Nr: 5015-71.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO E BARBOSA LTDA, NILTON 

SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requere o que entender de direito, tendo em vista que o 

LEILÃO ELETÔNICO obteve resultado negativo, bem como manifestar 

acerca do do oficio encaminhado pelo INDEA às fls.215/216.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 146039 Nr: 4176-07.2012.811.0006

 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): MARCELO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, de acordo com o artigo 

152, VI do NCPC e o Provimento 056/2007-CGJ, e ainda, face ao requerido 

pela parte autora na petição juntada às fls. 126, IMPULSIONO o presente 

para INTIMAR o Requerente, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito, uma vez que o Requerido foi citado conforme se pode 

ver às fls. 59, foi efetuada a penhora (fls. 67) e tentativa de remoção (fls. 

95).

Citação

Citação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007948-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA) EXPEDIDA POR ORDEM DA MM. JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL: Dra. Alethea Assunção Santos DADOS DO 

PROCESSO: Processo: 1007948-82.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

43.653,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO. Parte Autora: EDILSON JOSE DE BRITO Parte Ré: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A PESSOA A SER CITADA E INTIMADA (PARTE 

REQUERIDA): Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A Endereço: AVENIDA 

NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, - DE 265 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA/ES - CEP: 29050-335. Cáceres/MT, 13 

de março de 2018. Senhor: YMPACTUS COMERCIAL S/A, na pessoa de 

seu Representante Legal, Por determinação do MM. Juiz de Direito da 

comarca de Cáceres/MT – 3ª Vara Cível procedo à: 1) - Citação de Vossa 

Senhoria, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de parte 

requerida, nos termos do processo abaixo identificado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja cópia 

segue anexa como parte integrante desta carta, para responder no prazo 

legal, caso queira, a ação; 2) - Intimação de Vossa Senhoria, para ciência 

e cumprimento da decisão prolatada por este r. Juízo, abaixo transcrita, no 

sentido de que a) Cite-se o réu a fim de que tomando conhecimento da 

existência da ação, oferte a sua contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, com as advertências legais. b) concomitante, intime o réu do inteiro 

teor da presente decisão, a fim de que ciente da inversão do ônus da 

prova, apresente no processo – dentro do mesmo prazo da contestação – 

todas as informações/dados/arquivos relativos as tratativas celebradas 

com o autor através dos seguintes perfis de divulgador: 

edilsonbrito1,edilsonbrito2, edilsonbrito3, edilsonbrito4, edilsonbrito5, 

edilsonbrito6, edilsonbrito7, edilsonbrito8, edilsonbrito9, edilsonbrito10, 

edilsonbrito11, Saliento que as informações à serem apresentadas (caso 

existam) deverão sobretudo esclarecer os seguintes pontos: a) as datas 

de ingresso na rede e a que título (partner, divulgador AdFamily, 

divulgador AdCentral); b) as datas e valores pagos e recebidos enquanto 

existente o vínculo entre as partes, declinando, inclusive, a que título os 

referidos valores foram pagos e recebidos, juntando, para tanto os 

extratos comprobatórios; c) quantas contas VOIP 99 Telexfree foram 

ativadas e quantas serão restituídas aos devedores; O descumprimento 

da determinação acima ou a falta de justificação quanto a impossibilidade 

de fazê-lo implicará nas consequências jurídicas descritas no art. 400 do 

Código de Processo Civil. - DECISÃO: "Vistos etc. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. RECEBO A INICIAL salientando que a demanda deverá ser 

processada na forma do art. 509, II do Código de Processo Civil. No 

tocante ao requerimento de inversão do ônus da prova, são as seguintes 

considerações: O autor pretende que sobre o feito recaia a distribuição 

dinâmica do ônus da prova nos termos do art. 373, §1° do CPC que assim 

dispõe: § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 
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deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. Referida disposição acaba por inverter a regra geral do ônus da 

prova, segundo a qual ao autor é dado o dever de produzir prova a 

demonstrar o fato constitutivo de seu direito, enquanto que ao réu incumbe 

demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 

373, I e II do CPC). No caso em apreço, reputo adequada a pretensa 

inversão na medida em que é de conhecimento público e notório que o 

“negócio” implantado no país pela ré foi declarado nulo em sede de ação 

civil pública, cuja sentença segue anexa à petição inicial. Sabe-se ainda 

que as tratativas davam-se por meio de plataforma virtual em site outrora 

disponibilizado na internet o qual não mais se encontrara disponível (o que 

se constata mediante a tentativa de acesso nesta oportunidade). Deste 

modo, exigir do autor que apresente ao processo todos os 

dados/arquivos/informações alusivas ao negócio parece-nos medida 

desproporcional, mormente por ser de conhecimento público e notório de 

que as tratativas davam-se por meio de plataforma virtual, como já dito. 

Logo, parece-nos que a proporcionalidade e razoabilidade aparece ao 

lado da possibilidade de se inverter o ônus da prova, a fim de que a ré 

(detentora da plataforma digital), possa fornecer aos autos todas as 

informações detalhadas referente as tratativas celebradas com o autor. 

Ademais, considero que o autor – dadas as reconhecidas limitações – 

ainda trouxe à sua ação elementos mínimos a indiciar a vinculação 

subjetiva das partes em torno da causa de pedir, eis que nos ids. 

11258666 - Pág. 1, 11258669 - Pág. 1, 11258674 - Pág. 1, 11258676 - Pág. 

1, 11258678 - Pág. 1 e 11258680 - Pág. 1, comprovantes de pagamento 

em tese destinados à requerida. Deste modo, havendo indícios mínimos da 

vinculação subjetiva das partes em torno da causa de pedir e sendo 

reconhecida a desproporcional exigência de impor ao autor o ônus de 

apresentar todos os dados/informações/arquivos relativos as tratativas 

havidas com o réu, hei por bem acolher o requerimento de inversão do 

ônus da prova, amparando-me no art. 373, §1° do Código de Processo 

Civil. Saliento ainda que acaso o réu não apresente as informações ou 

justificativa no tocante a impossibilidade de fazê-lo, incidirá nas hipóteses 

descritas no art. 400 do Código de Processo Civil. É como decido! Ante o 

exposto, são as seguintes deliberações iniciais: a) Cite-se o réu a fim de 

que tomando conhecimento da existência da ação, oferte a sua 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. b) 

concomitante, intime o réu do inteiro teor da presente decisão, a fim de que 

ciente da inversão do ônus da prova, apresente no processo – dentro do 

mesmo prazo da contestação – todas as informações/dados/arquivos 

relativos as tratativas celebradas com o autor através dos seguintes 

perfis de divulgador: dilsonbrito1,edilsonbrito2, edilsonbrito3, edilsonbrito4, 

edilsonbrito5, edilsonbrito6, edilsonbrito7, edilsonbrito8, edilsonbrito9, 

edilsonbrito10, edilsonbrito11, Saliento que as informações à serem 

apresentadas (caso existam) deverão sobretudo esclarecer os seguintes 

pontos: a) as datas de ingresso na rede e a que título (partner, divulgador 

AdFamily, divulgador AdCentral); b) as datas e valores pagos e recebidos 

enquanto existente o vínculo entre as partes, declinando, inclusive, a que 

título os referidos valores foram pagos e recebidos, juntando, para tanto 

os extratos comprobatórios; c) quantas contas VOIP 99 Telexfree foram 

ativadas e quantas serão restituídas aos devedores; O descumprimento 

da determinação acima ou a falta de justificação quanto a impossibilidade 

de fazê-lo implicará nas consequências jurídicas descritas no art. 400 do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo da 

contestação: - em sendo apresentada, intime-se o autor para a 

impugnação na forma do art. 350/351 e 511, todos do Código de Processo 

Civil; - Não sendo apresentada, retornem os autos conclusos. 

Cáceres/MT., 08 de Janeiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito". - ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo para responder é de 15 

dias, contados da juntada do aviso de recebimento aos autos do 

processo. Esse prazo será contado em dobro, caso trate-se de 

litisconsortes com procuradores distintos (art. 191 do CPC), ou de réu(s) 

patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e contado também em dobro, caso 

o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público (art. 188 do 

CPC). 2. Caso não seja contestada a ação, presumir-se-ão como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, sendo 

decretada a revelia. (art. 344, do CPC); 3. O descumprimento da 

determinação acima ou a falta de justificação quanto a impossibilidade de 

fazê-lo implicará nas consequências jurídicas descritas no art. 400 do 

Código de Processo Civil. Atenciosamente, Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007569-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GOMES MARTINS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA) EXPEDIDO POR ORDEM DA MM. JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL: Dra. Alethea Assunção Santos DADOS DO 

PROCESSO: PROCESSO: 1007569-44.2017.8.11.0006; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARTE AUTORA: NELSON 

GOMES MARTINS PARTE REQUERIDA: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

PESSOA A SER CITADA E INTIMIDA (PARTE REQUERIDA): Nome: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES, 451, Sala 2002/2003, EDIFÍCIO PEDRO TOWER, ENSEADA 

DO SUÁ, VITÓRIA/ES - CEP: 29050-335. Cáceres/MT, 13 de março de 

2018. Senhor: YMPACTUS COMERCIAL S/A, na pessoa do seu 

Representante Legal, Por determinação do MM. Juiz de Direito da comarca 

de Cáceres/MT – 3ª Vara Cível procedo à: 1) - Citação de Vossa Senhoria, 

na pessoa de seu representante legal, na qualidade de parte requerida, 

nos termos do processo abaixo identificado, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja cópia segue anexa 

como parte integrante desta carta, para responder no prazo legal, caso 

queira, a ação; 2) - Intimação de Vossa Senhoria, para ciência e 

cumprimento da decisão prolatada por este r. Juízo, abaixo transcrita, no 

sentido de que "a) Cite-se o réu a fim de que tomando conhecimento da 

existência da ação, oferte a sua contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, com as advertências legais. b) concomitante, intime o réu do inteiro 

teor da presente decisão, a fim de que ciente da inversão do ônus da 

prova, apresente no processo – dentro do mesmo prazo da contestação – 

todas as informações/dados/arquivos relativos as tratativas celebradas 

com o autor através dos seguintes perfis de divulgador: ngm1vemtambem. 

Saliento que as informações à serem apresentadas (caso existam) 

deverão sobretudo esclarecer os seguintes pontos: I- Histórico de 

transações e aplicações da autora; II- Logins e senhas vinculadas ao CPF 

da autora 969.576.111-91; III- Demonstrativos de pagamentos da autora; 

IV- Extrato do saldo de aplicações da autora; V- Demonstrativo de valores 

já pagos pela requerida o autora. O descumprimento da determinação 

acima ou a falta de justificação quanto a impossibilidade de fazê-lo 

implicará nas consequências jurídicas descritas no art. 400 do Código de 

Processo Civil". - DECISÃO: "Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. RECEBO A INICIAL salientando que a demanda deverá ser 

processada na forma do art. 509, II do Código de Processo Civil. No 

tocante ao requerimento de que seja a requerida compelida a 

apresentador documentos/informações, são as seguintes considerações 

do Juízo: O art. 373, §1° do CPC que estabeleceu a chamada distribuição 

dinâmica do ônus da prova assim dispõe: § 1o Nos casos previstos em lei 

ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Referida disposição acaba por 

inverter a regra geral do ônus da prova, segundo a qual ao autor é dado o 

dever de produzir prova a demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

enquanto que ao réu incumbe demonstrar fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC). No caso em apreço, 

reputo adequada a pretensa inversão na medida em que é de 

conhecimento público e notório que o “negócio” implantado no país pela ré 

foi declarado nulo em sede de ação civil pública, cuja sentença segue 

anexa à petição inicial. Sabe-se ainda que as tratativas davam-se por meio 

de plataforma virtual em site outrora disponibilizado na internet o qual não 

mais se encontra disponível – o que de fato se nota ao fazer a busca do 

site apontado nos “prints” juntados pelo autor no id. 10948460 – pág. 1/11. 

Deste modo, exigir do autor que apresente ao processo todos os 

dados/arquivos/informações alusivas ao negócio parece-nos medida 

desproporcional, mormente por ser de conhecimento público e notório de 

que as tratativas davam-se por meio de plataforma virtual, como já dito. 

Logo, parece-nos que a proporcionalidade e razoabilidade aparece ao 

lado da possibilidade de se inverter o ônus da prova, a fim de que a ré 

(detentora da plataforma digital), possa fornecer aos autos todas as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 95 de 795



informações detalhadas referente as tratativas celebradas com o autor. 

Ademais, considero que o autor – dadas as reconhecidas limitações – 

ainda trouxe a sua ação elementos mínimos a indiciar a vinculação 

subjetiva das partes em torno da causa de pedir, eis que no id. 10948460 

– pág. 1/11 há impressões de telas de páginas do site 

www.telexfree.com (inativo atualmente), através dos quais é possível 

verificar que o autor indica a existência de cadastro virtual do perfil 

“divulgador” com o seguinte registro: ngm1vemtambem. Deste modo, 

havendo indícios mínimos da vinculação subjetiva das partes em torno da 

causa de pedir e sendo reconhecida a desproporcional exigência de impor 

ao autor o ônus de apresentar todos os dados/informações/arquivos 

relativos as tratativas havidas com o réu, hei por bem acolher o 

requerimento de inversão do ônus da prova de modo que deverá o réu 

apresentar todos os dados relativos a relação contratual havida entre 

ambos. Saliento ainda que acaso o réu não apresente as informações ou 

apresente justificativa no tocante a impossibilidade de fazê-lo, incidirá nas 

hipóteses descritas no art. 400 do Código de Processo Civil. É como 

decido! Ante o exposto, são as seguintes deliberações iniciais: a) Cite-se 

o réu a fim de que tomando conhecimento da existência da ação, oferte a 

sua contestação no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências 

legais. b) concomitante, intime o réu do inteiro teor da presente decisão, a 

fim de que ciente da inversão do ônus da prova, apresente no processo – 

dentro do mesmo prazo da contestação – todas as 

informações/dados/arquivos relativos as tratativas celebradas com o 

autor através dos seguintes perfis de divulgador: ngm1vemtambem. 

Saliento que as informações à serem apresentadas (caso existam) 

deverão sobretudo esclarecer os seguintes pontos: I- Histórico de 

transações e aplicações da autora; II- Logins e senhas vinculadas ao CPF 

da autora 969.576.111-91; III- Demonstrativos de pagamentos da autora; 

IV- Extrato do saldo de aplicações da autora; V- Demonstrativo de valores 

já pagos pela requerida o autora. O descumprimento da determinação 

acima ou a falta de justificação quanto a impossibilidade de fazê-lo 

implicará nas consequências jurídicas descritas no art. 400 do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo da 

contestação: - em sendo apresentada, intime-se o autor para a 

impugnação na forma do art. 350/351, ambos do Código de Processo Civil; 

- Não sendo apresentada, retornem os autos conclusos. Cáceres/MT., 04 

de Dezembro de 2017. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito". - ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo para responder é de 15 dias, 

contados da juntada do aviso de recebimento aos autos do processo. 

Esse prazo será contado em dobro, caso trate-se de litisconsortes com 

procuradores distintos (art. 191 do CPC), ou de réu(s) patrocinado(s) pela 

Defensoria Pública, e contado também em dobro, caso o requerido seja a 

Fazenda Pública ou o Ministério Público (art. 188 do CPC). 2. Caso não seja 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora na petição inicial, sendo decretada a revelia. (art. 344, do 

CPC); 3. O descumprimento da determinação acima ou a falta de 

justificação quanto a impossibilidade de fazê-lo implicará nas 

consequências jurídicas descritas no art. 400 do Código de Processo Civil. 

Atenciosamente, Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001114-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

FLAVIA SANT ANNA OAB - RJ65122 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO, na qual noticia a ausência de interesse de agir superveniente 

tendo em vista que o Hospital Regional de Cáceres hoje é gerido pelo 

próprio Estado de Mato Grosso e não mais pela OS. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento. Decido. O feito deve ser 

extinto sem resolução do mérito em razão da superveniente perda do 

objeto. A presente Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de 

Fazer tem como objeto a continuidade da prestação de serviços pelo 

Hospital Regional de Cáceres através da OS que geria a unidade 

hospitalar. Entretanto, no curso do processo, o Estado de Mato Grosso 

assumiu o controle do ente público, não sendo mais gerido pela OS. Desse 

modo, por óbvio que o objeto da presente ação de obrigação de fazer se 

esvaziou, eis que a procedência do pedido, a essa altura, nada alteraria a 

situação fática já existente, o que impõe a extinção da ação nos termos do 

art. 485, IXI, do NCPC. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: (a) JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, IX do NCPC; (b) Sem custas e sem 

honorários, na forma da lei; (c) Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e comunicações de estilo; (d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 07 de fevereiro de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 174974 Nr: 9935-78.2014.811.0006

 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): LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 Vistos, etc.

Com base no art. 357 CPC, passo a sanear o feito.

Em sede de contestação, o demandado suscita a incompetência deste 

juízo para processar e julgar o feito, visto que atinente a direitos de 

servidor estabilizado pelo regime da CLT.

A tese há que ser afastada pois que a presente ação em nada se 

confunde com as demandas atinentes à justiça laboral. Cuida-se de 

investigação e pedido de condenação em improbidade administrativa e 

anulação de ato administrativo, que em muito se afasta da pretensão 

privada da justiça do trabalho, ainda que se cuidasse de servidor com 

vínculo celetista.

Com efeito, não havendo defeitos processuais, remeto o feito à fase 

instrutória.

Fixo como pontos controvertidos, legalidade do pagamento de 

incorporação de função gratificada, a ocorrência de improbidade 

administrativa

 Referente ao ônus da prova, tratando-se de ato administrativo impugnado 

que goza de presunção de legitimidade e imputação de atos ímprobos ao 

demandado, compete à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos 

de seu direito e aos réus dos impeditivos, modificativos e extintivos.

 Defiro a prova testemunhal, conforme requerido.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

 a) Declarar saneado o feito e remeter à fase instrutória;

b) Para tanto, deferir a confecção de prova testemunhal e designar 

audiência de instrução e julgamento para o dia 02/05/2018, às 14h00min, 

para a oitiva das testemunhas da parte autora VALTER DE ANDRADE 

ZACARKIM, JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES, VALDECI RODRIGUES 

DA COSTA, ROSELY ANITA LUSTING CEBALHO VENUTI, ADEVAU NÁTIO 

DE MIRANDA e SÉRGIO NIECZAY (fl. 1065) e do Município de Cáceres 

GIMERSON FERREIRA DE SOUZA e CÉLIA REGINA EGUES (fl. 1069), as 

intimações serem feitas na via judicial, conforme dispõe o § 4º, III e IV do 

art. 455, CPC;

d) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 231561 Nr: 2151-11.2018.811.0006

 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: ADEILSON CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

a) Intime-se o impetrante para que emende a inicial, no prazo de 

15(quinze) dias, carreando aos autos o ato coator objurgado e/ou a 

negativa administrativa do pleito de colação de grau, sob pena de 

indeferimento da inicial;

b) Transcorrido prazo supra, imediatamente conclusos;

c) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 98635 Nr: 3719-43.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STHYRMER & TINTI LTDA, EDMAR TINTI, 

FLAVIANO WTLIBALDO STHYRMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:5.269

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

98635 §!*wD¨

EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO

 PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3719-43.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): STHYRMER & TINTI LTDA e EDMAR TINTI e FLAVIANO 

WTLIBALDO STHYRMER

CITANDO(A, S): Executados(as): EDMAR TINTI, CPF: 39146162968, RG: 

3028407-0 SSP PR Filiação: Elidio Tinti e Odezia Ramos Tinti, data de 

nascimento: 29/11/1960, brasileiro(a), natural de Presidente bernardes-SP, 

separado(a) judicialmente, gerente comercial,

Executados(as): FLAVIANO WTLIBALDO STHYRMER, CPF: 15552586972

 Executados(as): STHYRMER & TINTI LTDA, CNPJ: 08541983000185, 

brasileiro(a), TODOS EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/05/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.461.553,12

FINALIDADE: a) 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. b) INTIMAÇÃO da 

CONSTRIÇÃO realizada nos autos, via RENAJUD, dos seguintes veículos: 

1. PLACA NJQ5700, MT, MARCA/MODELO JTA/SUZUKI INTRUDER 125, 

PROPRIETÁRIO STHYRMER E TINTI LTDA; 2. AEU4741, MT, 

MARCA/MODELO FIAT/ELBA WEEKEND IE, DE PROPRIEDADE DE EDMAR 

TINTI (FLS. 65/70), à parte devedora. CIENTIFICAÇÃO da parte devedora 

do prazo de trinta (30) dias para oferecimento de embargos, contados da 

intimação.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Executado, 

acima qualificado, com base na CDA N. 20104317, que pretende a 

satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 12 de março de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 142162 Nr: 11950-25.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVELTO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO - FUNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA REZENDE DE CARVALHO - 

OAB:317167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos, consta, Decido:(a)Julgar 

extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, 

CPC;(b)Sem custas, na forma da lei;(c)Honorários fixados em 15% do 

valor atualizado atribuído à causa, suspensos por força da gratuidade de 

Justiça, nos termos do art. 85 c/c art. 98 CPC;(d)Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155431 Nr: 2955-52.2013.811.0006

 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: LUIZA BERNADETE FARIA DA SILVA, ARLENE 

SEBASTIANA DA SILVA POLLET, ARILDO JOSÉ FARIA DA SILVA, LEILA 

MARGARETH FERREIRA DA SILVA, ADEMIR FARIA DA SILVA, SAULO 

FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, JÚLIO DONIZETTI 

MATOS, CARMEM LUCIA JORGE DA CUNHA, ESPÓLIO DE AROLDO 

VIEIRA DE MORAES, RONÉLIA LEAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

De fato, houve erro material na decisão retro.

A perícia é de interesse da parte autora e deve ser por ela arcada e não 

pelo Município de Cáceres.

Assim, onde se lê Município de Cáceres nos itens “f”, e “g” da decisão de 

fls. 146/148, leia-se parte autora.

Assim, à parte autora para falar sobre os honorários do perito, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis.

Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154499 Nr: 1912-80.2013.811.0006

 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: JOÃO NEPOMUCENO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não conheço da petição apresentada pelo Município de Cáceres, eis que 

se trata de irresignação contra a sentença retro e deveria ser 

apresentada em sede de Embargos de Declaração.

 Referente à petição do autor, de fato, há erro material na sentença de fls. 

74 e verso, de sorte que altero a parte dispositiva para o seguinte:

a) JULGAR PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, forte no art. 

487, III CPC, para CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE CÁCERES a pagar 

as horas extras devidas ao Autor, no valor de R$ 20.706,13 (vinte mil 

setecentos e seis reais e treze centavos), conforme planilha de fls. 58/59.
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No mais, permanecem inalterados os termos da sentença.

Ciência às partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 231561 Nr: 2151-11.2018.811.0006

 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: ADEILSON CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)INDEFERIR a liminar pleiteada, em razão do não preenchimento dos 

requisitos legais, forte no art. 7.º, III CPC;(b)Colha-se o parecer ministerial, 

nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009;(c)Intimem-se as partes. 

(d)Cumpra-se. Às providências.Cáceres, 13 de março de 2018.Joseane 

Carla Ribeiro Viana QuintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 69994 Nr: 7438-38.2007.811.0006

 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: DANIELA LAMARTINA DO CARMO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT, REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, 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, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RAFAELA EMILIA BORTOLINI - OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 a)JULGAR improcedentes todos os pedidos formulados pela parte autora, 

com força no art. 487, I CPC;b)Sem custas; c)Honorários fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa a serem arcados pela parte autora, 

sendo certo que o valor encontra-se suspenso de exigibilidade em razão 

da gratuidade de Justiça;d)Processo não sujeito ao reexame necessário, 

forte o art. 496, § 3º, III do CPC/15;e)Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156634 Nr: 4295-31.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON QUEIROZ DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A MT, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - 

OAB:, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Vistos, etc.

Decido:

(a) Receber o Recurso de Apelação tão somente no efeito devolutivo, nos 

termos da lei, eis que presentes os pressupostos recursais, na forma do 

enunciado 02 STJ;

(b) Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça;

(d) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010732-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PROFISSIONAL CURSOS PROFISSIONALIZANTES TREINAMENTO E 

APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010732-44.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ALINE ANTONIA DA SILVA 

REQUERIDO: NOVA PROFISSIONAL CURSOS PROFISSIONALIZANTES 

TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME Vistos, em 

correição. Intime-se a parte autora para informar nos autos o endereço da 

Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se.

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: 1003022-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1003022-58.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON APARECIDO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001728-68.2017.8.11.0006 REQUERENTE: GLEISON APARECIDO 

MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 débito que o autor alega desconhecer sua 

origem, pois jamais teria utilizado os serviços do banco que viesse a 

justificar a negativação no valor de R$242,43(duzentos e quarenta e dois 

reais e quarenta e três centavos), acreditando ainda se tratar de uma 

fraude na utilização de seus dados. Ao final o autor pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como pugnou ainda pela condenação do Banco 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. Acolho 

o pedido de RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, promovido pela 

demandada, devendo a apresente passar a constar BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Ao senhor Gestor as providências que se fizerem 

necessárias. 3. Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária 

à produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, 

motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de Parcial Procedência. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele 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 à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora 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. 333, II do CPC. A 

reclamada por sua vez em sede de sua contestação alega em síntese a 

falta de comprovação de danos a ensejar sua responsabilidade em 

reparar. No entanto, a requerida nada trouxe ou juntou aos autos provas 

de atestassem à validade e legalidade da cobrança que gerou a 

negativação ora em apreço, não se descurando assim a reclamada do 

ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do 

CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da 

consumidora, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida 

do nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. 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. Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Por outro lado, melhor sorte não socorre o 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que o extrato de negativação juntado na mov. 01 

demonstra a existência de outras negativações em nome desta em datas 

anterior a ora em apreço, sendo que nem todas são motivo de outras 

demandas que possa vir a reconhecer a ilegalidade do registro, sendo por 

assim devidas até a presente data. Assim, embora demonstrada a conduta 

ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por 

dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO 

CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por GLEISON APARECIDO MORAES em desfavor do BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado objeto da pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

danos morais. 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 
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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: 1000737-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000737-92.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 débito que o autor alega desconhecer sua origem, pois jamais teria 

utilizado os serviços do banco que viesse a justificar a negativação no 

valor de R$142,20(cento e quarenta e dois reais e vinte centavos) 

acreditando ainda se tratar de uma fraude na utilização de seus dados. Ao 

final o autor pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou 

a negativação em apreço, bem como pugnou ainda pela condenação do 

Banco 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. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 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. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de Parcial Procedência. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele 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 à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora 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. 333, II do CPC. A 

reclamada por sua vez em sede de sua contestação alega em síntese a 

falta de comprovação de danos a ensejar sua responsabilidade em 

reparar. No entanto, a requerida nada trouxe ou juntou aos autos provas 

de atestassem à validade e legalidade da cobrança que gerou a 

negativação ora em apreço, não se descurando assim a reclamada do 

ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do 

CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da 

consumidora, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida 

do nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. 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. Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Por outro lado, melhor sorte não socorre o 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que o extrato de negativação juntado na mov. 01 

demonstra a existência de outras negativações em nome desta em datas 

anterior a ora em apreço, sendo que nem todas são motivo de outras 

demandas que possa vir a reconhecer a ilegalidade do registro, sendo por 

assim devidas até a presente data. Assim, embora demonstrada a conduta 

ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por 

dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO 

CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por LUIZ SANTANA DA SILVA em desfavor do BANCO 
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BRADESCO S.A. para DECLARAR a inexistência do débito negativado 

objeto da pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 

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: 1001229-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001229-84.2017.8.11.0006 REQUERENTE: GENIVALDO PEREIRA DA 

ROCHA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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, tendo em vista que afirma jamais ter 

utilizado qualquer serviço junto à empresa reclamada a ponto de justificar 

a restrição no valor de R$1.047,59(hum mil e quarenta e sete reais e 

cinquenta e nove centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida 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. A reclamada arguiu em sua defesa a 

preliminar de Impugnação ao valor da causa, não merece acolhimento, uma 

vez que o art. 3º da lei 9.099/95 preleciona que: “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;”. 

Ademais, o enunciado 39 do FONAJE preleciona que: “Em observância ao 

art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão 

econômica objeto do pedido.” 3. Superada a preliminar 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. 330, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, as 

parte pugnaram pelo julgamento antecipado. 4. No mérito a pretensão 

merece Juízo de Parcial Procedência. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que os registros dos dados da 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante 

alega ser indevido desconhecendo sua origem, haja vista que afirma 

jamais ter entabulado qualquer negócio jurídico junto a reclamada a ponto 

de justificar a restrição em apreço. A Reclamada por sua vez em sede de 

sua contestação aduziu a regularidade do débito negativado, haja vista a 

cessão de direitos de créditos diversos da carteira de direitos de crédito 

financeiros de sua titularidade referente a operações comerciais da Caixa 

Econômica Federal, passando por assim a ser credor do requerente dos 

créditos devidos a instituição Bancária e agora a reclamada. No entanto, a 

requerida nada trouxe de provas a comprovar à validade e regularidade 

da contratação do serviço que fora levado a registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, permanecendo por assim, no campo das meras 

alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido, in 

verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. 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. Nesse sentido, nossos Tribunais vêm 

decidindo, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. 

Dano moral. Constatado que os serviços cobrados pela requerida foram 

cancelados pelo consumidor, é indevida a cobrança dos mesmos, 

impondo-se a condenação da ré, por dano moral in re ipsa, em razão da 

cobrança indevida e da negativação em cadastro restritivo de crédito. 

Restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Possibilidade, nos 

termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. Quantum 

indenizatório. Manutenção da importância fixada na origem. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70040965303, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 26/01/2012) (grifei) Por outro lado, melhor sorte 

não socorre o reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no 

presente caso, tendo em vista que o extrato de negativação juntado 

demonstra a existência de outra negativação em nome deste, inclusive em 

data anterior à negativação em apreço e em atenta pesquisa realizada 

junto ao sistema PROJUDI foi observado que nem todas são motivo de 

demanda que viesse a invalidar seus registros mesmo que com o 

deferimento de liminar e/ou tutela antecipada, sendo por assim devida e 

válida até a presente data. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita 

por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO 

CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 
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que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA em desfavor da ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado, objeto desta reclamação e JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000793-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARDOZO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000793-28.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SEBASTIAO CARDOZO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO 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 ter pago a 

divida com a DIMOBRAS no mesmo valor conforme processo nº 

8010296-90.2013.811.0006, haja visto que afirma não possuir qualquer 

relação jurídica com a requerida que viesse a justificar a negativação no 

importe de R$ 153,65(cento e cinquenta e três reais e sessenta e cinco 

centavos), aleg Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação referida, bem como reparação de ordem 

moral. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, apesar da 

requerida ter comparecido à audiência de conciliação realizada nestes 

autos, porém não apresentou contestação no prazo legal. Desta forma, 

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. 3. No mérito a pretensão é PARCIAL PROCEDENTE. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidora onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele 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 à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora 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. 333, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o nome da parte reclamante foi incluída indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito, mesmo sem ao menos possuir relação 

jurídica com a requerida que pudesse vir a justificar a restrição creditícia 

em apreço. Desta feita, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. E não tendo a Reclamada se descurado do 

ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 333, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora, 

RESTA CABÍVEL A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por 

outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que tange à 

ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que o 

extrato de negativação juntado na mov. 01 demonstra a existência de 

outras negativações em nome desta, feitas por empresas outras que não 

a requerida e em datas anteriores à negativação ora em apreço. Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registros anteriores válidos em cadastro de inadimplentes aponta a 

inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo 

decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar 

em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado 

n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO 

MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves 

da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 269, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por SEBASTIAO CARDOZO DE OLIVEIRA em desfavor da 

HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado objeto da pressente e JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Por pertinência, TORNO 

DEFINITIVA a liminar concedida no ID 4758547. 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 
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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: 1000801-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DA SILVEIRA CRUZ 70104379120 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000801-05.2017.8.11.0006 REQUERENTE: J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - 

ME REQUERIDO: SILVIA DA SILVEIRA CRUZ 70104379120 PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA de cheques proposta J.B.N. 

TRANSPORTES EIRELI - ME - pela em face de SILVIA DA SILVEIRA CRUZ, 

devidamente qualificados na exordial. O autor alega ser credor da 

importância dos valores discriminado aos cheques de titularidade do 

Reclamado de nº. 00004 A 00005, todos do Banco SICRED, emitidos de 

forma pré-datada para 10/05/2016 A 10/06/2016 que foram todos 

devolvidos pelo banco sacado sem o devido pagamento que atualizados 

até a data da distribuição da presente já perfaziam R$860,98(oitocentos e 

sessenta reais e noventa e oito centavos), conforme consta da planilha de 

atualização anexa a exordial. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

reclamada, apesar de devidamente citada e intimada, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada nestes autos, e nem apresentou 

justificativa plausível de sua ausência. 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 do reclamado 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. Extrai-se da exordial que os cheques 

foram emitidos pela reclamada. Com efeito, da literalidade, inerente aos 

títulos de crédito, possibilita ao titular do crédito exigir todas as obrigações 

decorrentes das assinaturas constantes dos títulos cambiais, o que 

representa, para o obrigado, o dever de satisfazer na exata extensão 

mencionada nos títulos. Os títulos por assim, possuem exigibilidade, sem a 

necessidade de demonstração da origem da relação e de outra parte, pela 

abstração, subprincípio decorrente da autonomia, os cheques se 

desvinculam da relação fundamental que lhe deram origem ao serem 

postos em circulação, logo, são títulos certos e líquidos, incumbindo ao 

requerido o ônus da prova de alguma ilicitude que desqualifique os títulos, 

o que não ocorreu nos autos. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento 

no art. 487, inciso I do Novo Estatuto Processual Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido formulado por J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME 

em desfavor de SILVIA DA SILVEIRA CRUZ para condenar a requerida ao 

pagamento de R$ R$860,98 (oitocentos e sessenta reais e noventa e oito 

centavos), devidamente atualizados pelo INPC, desde a propositura da 

ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

ambos até o efetivo pagamento. 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: 1001689-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN DUARTE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001689-71.2017.8.11.0006 REQUERENTE: KELVIN DUARTE RIBEIRO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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 inscrições indevidas 

dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívidas que o autor alega desconhecer suas origens, tendo em vista que 

afirma não ter desfrutado dos valores levado a registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como por não ter sido notificada da existência 

dos débitos a ponto de justificar as negativações no valor de R$ 

237,83(duzentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) e R$ 

284,32(duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos). 

Pugnando ao final, pela declaração de inexistência dos débitos que 

originaram as negativações em apreciação, bem como pela condenação 

da reclamada a reparação por danos. 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. A Preliminar de Incompetência, não merece guarida 

devendo ser rejeitada, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos 

autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 3. 

Superada a preliminar, passo a análise do mérito da presente por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de Parcial Procedência. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite 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 alega ser indevido desconhecendo sua 

origem, haja vista que afirma jamais ter solicitado e/ou utilizado qualquer 

serviço da reclamada a ponto de justificar a restrição em apreço. O 

Reclamado por sua vez em sede de sua contestação aduziu a 

regularidade do débito negativado, haja vista a cessão de direitos de 

créditos diversos da carteira de direitos de crédito financeiros de 

operações comerciais da Natura, passando por assim a ser credora da 

requerente dos créditos devidos a instituição comercial Natura e agora a 

reclamada que se refere aos contratos de produto que possui saldo 

devedor. No entanto, a requerida nada trouxe de provas a comprovar à 

validade e regularidade da contratação do serviço que fora levado a 

registro nos órgãos de proteção ao crédito, permanecendo por assim, no 

campo das meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus 
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probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora, 

restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. 

Nesse sentido, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção 

indevida do nome da autora em cadastro de negativação Ausência de 

relação contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a 

afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e de 

débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Assevero ainda, que em consonância com o Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Por outro lado, melhor sorte não socorre o reclamante no que tange 

à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que o 

extrato de negativação juntado na mov. 01 demonstra a existência de 

outras negativações em nome deste, inclusive em data anterior à 

negativação em apreço e em atenta pesquisa realizada junto ao sistema 

foi observado que nem todas são motivo de demanda que viesse a 

invalidar seus registros mesmo que com o deferimento de liminar e/ou 

tutela antecipada, sendo por assim devida e válida até a presente data. 

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por KELVIN DUARTE RIBEIRO em desfavor do FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

para DECLARAR a inexistência dos débitos negativados objeto desta 

reclamação e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000221-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000221-72.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DO CARMO GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 débito que a autora alega desconhecer sua origem, pois jamais teria 

utilizado os serviços do banco que viesse a justificar a negativação no 

valor de R$52,37(cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos) 

acreditando ainda se tratar de uma fraude na utilização de seus dados. Ao 

final o autor pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou 

a negativação em apreço, bem como pugnou ainda pela condenação do 

Banco 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. . O Banco reclamado apresentou defesa arguindo, em 

preliminar a falta de interesse processual de agir da parte reclamante a 

qual não merece guarida, haja vista que o art. 17 do Código de Processo 

Civil de 2015 dispõe que “Para postular em juízo é necessário ter interesse 

e legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do 

pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar 

presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante 

pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, além da 

declaração de inexistência do débito levado a registro nos órgãos de 

proteção ao crédito dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. 

3. Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Parcial Procedência. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele 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 à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 
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assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. A 

reclamada por sua vez em sede de sua contestação alega em síntese a 

falta de comprovação de danos a ensejar sua responsabilidade em 

reparar. No entanto, a requerida nada trouxe ou juntou aos autos provas 

de atestassem à validade e legalidade da cobrança que gerou a 

negativação ora em apreço, não se descurando assim a reclamada do 

ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do 

CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da 

consumidora, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida 

do nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. 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. Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Por outro lado, melhor sorte não socorre o 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que o extrato de negativação juntado na mov. 01 

demonstra a existência de outras negativações em nome desta em datas 

anterior a ora em apreço, sendo que nem todas são motivo de outras 

demandas que possa vir a reconhecer a ilegalidade do registro, sendo por 

assim devidas até a presente data. Assim, embora demonstrada a conduta 

ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por 

dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO 

CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA em desfavor do 

BANCO BRADESCO S.A. para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado objeto da pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

danos morais. 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: 1000672-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CAVALCANTE ALVES RODRIGUES (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000672-97.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARCIO ROBERTO 

CAVALCANTE ALVES RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 débito que o autor alega 

desconhecer sua origem, pois jamais teria utilizado os serviços do banco 

que viesse a justificar a negativação no valor de R$357,26(trezentos e 

cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos) acreditando ainda se tratar 

de uma fraude na utilização de seus dados. Ao final o autor pugnou pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como pugnou ainda pela condenação do Banco 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. 

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, apesar de 

devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos, porem apresentou contestação no prazo legal. 

Desta forma, deve ser imposto os efeitos da REVELIA, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 
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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. O Banco reclamado apresentou 

defesa arguindo, em preliminar a falta de interesse processual de agir da 

parte reclamante a qual não merece guarida, haja vista que o art. 17 do 

Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “Para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os 

quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a 

parte reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, 

além da declaração de inexistência do débito levado a registro nos órgãos 

de proteção ao crédito dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. 

3. Superada as preliminares e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de Parcial Procedência. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele 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 à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora 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. 333, II do CPC. A 

reclamada por sua vez em sede de sua contestação alega em síntese a 

falta de comprovação de danos a ensejar sua responsabilidade em 

reparar. No entanto, a requerida nada trouxe ou juntou aos autos provas 

de atestassem à validade e legalidade da cobrança que gerou a 

negativação ora em apreço, não se descurando assim a reclamada do 

ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do 

CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da 

consumidora, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida 

do nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. 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. Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Por outro lado, melhor sorte não socorre o 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que o extrato de negativação juntado na mov. 01 

demonstra a existência de outras negativações em nome desta em datas 

anterior a ora em apreço. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por 

parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO 

CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MARCIO ROBERTO CAVALCANTE ALVES RODRIGUES em 

desfavor do BANCO BRADESCO S.A. para DECLARAR a inexistência do 

débito negativado objeto da pressente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

de danos morais. 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: 1001348-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIMEIRE APARECIDA DE PAULA (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:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 
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1001348-45.2017.8.11.0006 REQUERENTE: REGIMEIRE APARECIDA DE 

PAULA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 débitos que a autora alega desconhecer sua origem, tendo em vista 

que afirma não possuir qualquer débito junto ao Banco reclamado a ponto 

de justificar as restrições creditícias no importe de R$87,56(oitenta e sete 

reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 33,80(trinta e três reais e oitenta 

centavos). Pugnou ao final, pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação referida, bem como pela condenação do reclamado 

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. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 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 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Da análise dos documentos acostados na exordial permitem 

constatar que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da empresa requerida, por débito que a reclamante afirma 

desconhecer sua origem, pois afirma não possuir qualquer débito legitimo 

junto ao Banco reclamado a ponto de justificar a restrição creditícia em 

apreço. O Banco por sua vez em sede de sua contestação aduziu que um 

mero aborrecimento não é suficiente para embasar uma condenação por 

danos morais e que não haveria nos autos comprovação de dor, angustia 

ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima. No 

entanto, o banco nada trouxe ou juntou aos autos provas a atestarem à 

validade e legalidade da contratação de seus serviços ou da cobrança 

que gerou a negativação ora em apreço, permanecendo por assim no 

campo das meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora, 

restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, 

BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in 

verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. (negritei) 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. 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 sobre direito (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 

REGIMEIRE APARECIDA DE PAULA em desfavor do BANCO BRADESCO 

S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos negativados objeto da 

presente ação, bem como para CONDENAR o Requerido a pagar a 

reclamante a importância 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 mais antiga nos órgãos de proteção ao crédito -evento 

danoso(24/12/2012). 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: 1007302-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Secretário de Saúde do Município de Cáceres (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1007302-72.2017.8.11.0006 REQUERENTE: WILLIAM OLIVEIRA DE JESUS 

REQUERIDO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação 

de fazer com pedido de tutela específica, ajuizada por WILLIAN OLIVEIRA 

DE JESUS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

CÁCERES. Consta na inicial, que o autor é portador de atresia de esôfago 

desde o nascimento (CID Q39.0), razão pela qual necessita ser submetida 

ao procedimento de dilatação esofágica. A tutela de urgência foi deferida 

(Id 10828923) É o que merece registro. Decido. Inicialmente, destaco que a 

matéria é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de 

produção de outras provas, ademais, as partes não requereram produção 

de provas de forma específica, somente o fazendo de forma genérica, o 

que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil. Pois bem. No que diz respeito à assistência 

à saúde é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 196, 

estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Do mesmo modo a 
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Lei 8.080/1990, em seu artigo 2º diz: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício”. Assim sendo, no que tange ao direito à saúde, a 

responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a 

cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da 

lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente, 

senão vejamos: “Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. 

Inclusive, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em 

sede de Repercussão Geral, in verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (STF - RE 855178 RG/PE - Min. 

LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015). Compulsando os 

autos, observa-se que o autor sofre de atresia de esôfago desde o 

nascimento (CID Q39.0), razão pela qual necessita ser submetida ao 

procedimento de dilatação esofágica. E por sua vez, a 

necessidade/urgência de se submeter a cirurgia restou demonstrada 

consoante Relatório médico (Id 10766108, 10766153). Nesse sentido: 

“APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - INTERNAÇÃO EM HOME CARE - DEMONSTRAÇÃO DA 

NECESSIDADE - DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CRFB - 

RECURSO PROVIDO. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196)” (TJMT 

RAC/RNS nº. 126155/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1º/08/2017, 

Publicado no DJE 14/08/2017). Dessa forma, considerando o conjunto 

probatório, tanto da necessidade do tratamento pleiteado, quanto da 

impossibilidade de arcar com tal ônus, a procedência do pedido é a medida 

que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar definitivamente o ESTADO DE MATO 

GROSSO e o MUNICÍPIO DE CÁCERES a disponibilizarem o procedimento 

cirúrgico de dilatação esofágica, e, via de consequência, declaro extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, e, cumpridas todas as 

deliberações eventualmente pendentes, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005953-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI JULIANA SEONACA NEVES (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO SEONACA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Saúde do Município de Cáceres (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1005953-34.2017.8.11.0006 REQUERENTE: GISELI JULIANA SEONACA 

NEVES, LUIZ FERNANDO SEONACA NEVES REQUERIDO: SECRETÁRIO DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela 

Específica ajuizada por GISELE JULIANA SEONACA, representada por 

Luiz Fernando Seonaca Neves, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE CÁCERES, onde objetiva o fornecimento do medicamento 

Azatioprina 50mg, em razão da autora ser portadora da doença de Crohn. 

(CID K50.0) A tutela de urgência foi deferida (Id 10186303) É o que merece 

registro. Decido. No caso dos autos, verifica-se que no que concerne à 

assistência aos serviços públicos de saúde, não há que se olvidar que 

todos os entes federados são solidariamente responsáveis, inclusive o 

Estado de Mato Grosso, cuja obrigação já se encontra pacificada pelos 

Tribunais Superiores. Assim, nos termos dos artigos 196 e 198 da 

Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos 

o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e 

restabelecimento da saúde, de forma solidária. Ademais, o usuário dos 

serviços de saúde possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os 

entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Inclusive, esse tema 

já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão 

Geral, in verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (STF - RE 855178 RG/PE - Min. 

LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015). Dessa forma, 

devidamente comprovada nos autos a indispensabilidade dos 

fornecimentos dos fármacos postulados na inicial, bem assim a 

incapacidade financeira da família em custear tal tratamento/medicamento, 

a procedência do pedido é medida que se impõe. Salienta-se que a 

reclamante, entretanto, deverá manter o fornecedor dos medicamentos 

atualizados quanto à necessidade da dispensação, procedendo conforme 

determina a Portaria 172/2010/GBSES, § 2°, III, artigo 3º, que estabelece: 

“Os pacientes em tratamento com medicamentos de uso contínuo deverão 

passar por uma reavaliação médica de 03 (três) em 03 (três) meses, para 

revisão da prescrição e apresentação de novo receituário, bem como de 

exames de acompanhamento da patologia no período de 06 (seis) em 06 

(seis) meses para continuidade no recebimento do medicamento”. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o 

fim de condenar definitivamente o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES a disponibilizarem o medicamento Azatioprina 

50mg, em quantidade e tempo necessário conforme prescrição médica 

atualizada a cada 03 (três) meses, e, via de consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

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

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, e, cumpridas todas as 

deliberações eventualmente pendentes, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003898-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006585-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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: 26/03/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 108 de 795



intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006586-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CARVALHO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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: 26/03/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006589-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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: 26/03/2018 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: 1006602-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GARCIA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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: 26/03/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006604-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA DORADO RODRIGUES ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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: 26/03/2018 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: 1006607-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DA COSTA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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: 26/03/2018 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: 1006609-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 

26/03/2018 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: 1006463-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE EM CINCO DIAS INDICAR O CEP CORRETO DA RECLAMADA 

SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DA AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGESSONI FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1001025-06.2018.8.11.0006 REQUERENTE: AGESSONI FERREIRA LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de 

luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste 

Juízo. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001708-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001708-77.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FELIX MANOEL SOUZA PINTO 

ALVARES REQUERIDO: OI MOVEL S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 
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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 provem da contratação de dois chips que o autor alega não 

ter contratado, e afirmando ter quitado todas as suas dívidas com a 

requerida ou que tivesse devendo a fatura do com vencimento em 

02/01/2015 no importe de R$398,96(trezentos e noventa e oito reais e 

noventa e seis centavos), cuja a data de registro remonta desde 

01/07/2015. 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 não ter 

contratado. A Reclamada em sede de contestação aduziu a regularidade 

da negativação, tendo em vista que o autor teria contratado o plano oi 

conta total 2,que contem oi fixo, pós-pago, banda larga e wifi, 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: TJ-RS - Recurso 

Cível 71004839098 RS (TJ-RS) Data de publicação: 18/07/2014 Ementa: 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES 

DE TELEFONIA MÓVEL NAS CONTAS DO TELEFONE FIXO. EMPRESA QUE 

NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO SOMENTE DOS VALORES 

EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS 

PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO ÀS FUNÇÕES PUNITIVA E 

DISSUASÓRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS 

PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS EM CASOS ANÁLOGOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004839098, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 16/07/2014) 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 

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 sobre direito (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 NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por FELIX 

MANOEL SOUZA PINTO ALVARES em desfavor da OI MOVEL 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 01/07/2015. 

Por pertinência TORNO DEFINITIVA a liminar concedida no ID 5476501 e 

ante a comprovação de cumprimento da medida, deixo de aplicar a multa 

cominada em caso tivesse ocorrido o descumprimento. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da 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: 1000557-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA APARECIDA DE PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000557-76.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ROSINHA APARECIDA DE 
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PONCE REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 inscrições indevidas dos dados da Reclamante 

nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual autora alega 

desconhecer sua origem, haja visto que afirma que tais débitos foram 

frutos de fraude jamais tendo a autora contratado junto a requerida que 

viessem a justificar a negativação no importe de R$ 195,85 (cento e 

noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência dos débitos que originaram as negativações 

referidas, bem como no cancelamento das cobranças, além de reparação 

de ordem moral. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, apesar de 

devidamente citada e intimada, compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos, porém não apresentou contestação no prazo 

legal. Desta forma, 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. 3. No mérito a pretensão é 

PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele 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 à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora 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. 333, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o nome da parte reclamante foi incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito, mesmo sem possuir débitos, tendo em 

vista que a requerida não aportar defesa nos autos, apenas alegou que 

não foi intimado tendo em vista que o AR foi com endereço diverso, no 

entanto o AR foi juntado aos autos no ID 9016854 e a reclamada foi 

devidamente citada. 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. Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Nesse sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, 

verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

FALSOS DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. O estabelecimento comercial é 

responsável pelos serviços oferecidos ao consumidor e tendo agido de 

modo culposo ao deixar de tomar as cautelas que seriam indispensáveis à 

relação negocial, deve ser condenado ao pagamento de indenização por 

perdas e danos causados à parte autora. Majorado o valor fixado para 

recompor os danos morais sofridos, levando em consideração os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. APELAÇÃO PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70042152132, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 25/08/2011) 

(grifei). “RECURSO CÍVEL. EMPRESA DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. DÉBITO INDEVIDO. NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INDEVIDAMENTE INSERIDO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A empresa de telefonia que permite que terceiros contratem 

em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o nome deste em 

órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento da fatura, age 

ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se 

tratar de “damnum in re ipsa” Mantém-se o valor da indenização fixado nos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso - RECURSO INOMINADO Nº 

001.2010.035.124-4. Recorrente: Vivo S/A. Recorrido: Erick Correa Dias. 

Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 19/04/2012). (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 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 pelo requerido. 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 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). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

ROSINHA APARECIDA DE PONCE em desfavor da EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES 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 15/07/2014. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 111 de 795



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: 1000556-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000556-91.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SHIRLEY ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 inscrições indevidas dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual autora alega 

desconhecer sua origem, haja visto que afirma que tais débitos foram 

frutos de fraude jamais tendo a autora contratado junto a requerida que 

viessem a justificar a negativação no importe de R$ 103,50(cento e três 

reais e cinquenta centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência dos débitos que originaram as negativações referidas, bem 

como no cancelamento das cobranças, além de reparação de ordem 

moral. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, apesar de 

devidamente citada e intimada, compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos, porém não apresentou contestação no prazo 

legal. Desta forma, 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. 3. No mérito a pretensão é 

PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele 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 à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora 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. 333, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o nome da parte reclamante foi incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito, mesmo sem possuir débitos, tendo em 

vista que a requerida não aportar defesa nos autos, apenas alegou que 

não foi intimado tendo em vista que o AR foi com endereço diverso, no 

entanto o AR foi juntado aos autos no ID9014998 e a reclamada foi 

devidamente citada. 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. Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Nesse sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, 

verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

FALSOS DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. O estabelecimento comercial é 

responsável pelos serviços oferecidos ao consumidor e tendo agido de 

modo culposo ao deixar de tomar as cautelas que seriam indispensáveis à 

relação negocial, deve ser condenado ao pagamento de indenização por 

perdas e danos causados à parte autora. Majorado o valor fixado para 

recompor os danos morais sofridos, levando em consideração os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. APELAÇÃO PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70042152132, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 25/08/2011) 

(grifei). “RECURSO CÍVEL. EMPRESA DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. DÉBITO INDEVIDO. NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INDEVIDAMENTE INSERIDO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A empresa de telefonia que permite que terceiros contratem 

em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o nome deste em 

órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento da fatura, age 

ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se 

tratar de “damnum in re ipsa” Mantém-se o valor da indenização fixado nos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso - RECURSO INOMINADO Nº 

001.2010.035.124-4. Recorrente: Vivo S/A. Recorrido: Erick Correa Dias. 

Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 19/04/2012). (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 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 pelo requerido. 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 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 
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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). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por SHIRLEY 

ALVES DA SILVA em desfavor da EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES 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 10/05/2015 Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

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: 1000627-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO PLACIDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (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: 

1000627-93.2017.8.11.0006 REQUERENTE: AMARILDO PLACIDO PEREIRA 

DA SILVA 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, pois afirma não possuir qualquer débito a ponto de justificar a 

negativação no importe de R$ 111,62(cento e onze reais e sessenta e 

dois centavos). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação referida, 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. A reclamada apresentou defesa 

arguindo, em preliminar a falta de interesse processual de agir da parte 

reclamante a qual não merece guarida, haja vista que o art. 17 do Código 

de Processo Civil de 2015 dispõe que “Para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade 

jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem 

estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte 

reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, além 

da declaração de inexistência do débito levado a registro nos órgãos de 

proteção ao crédito dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. 

3. Superada a preliminar 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. Consigno, por oportuno que, a despeito do pedido da empresa 

Reclamada na peça de defesa, tendo em vista que o comprovante de 

residência apresentado pela autora ser um mero erro, ademais o erro não 

possui o condão de afastar a responsabilidade da empresa requerida em 

comprovar a relação jurídica supostamente existente entre as partes. 4. 

No mérito a pretensão merece juízo de PARCIAL PROCEDÊNCIA. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permitem constatar que o 

registro 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 aduz não possuir, tendo em vista que afirma não 

possuir qualquer débito junto à empresa reclamada ou com terceiro em 

patamar que viesse a justificar a negativação em apreço. A Reclamada 

por sua vez em sede de sua contestação aduziu a regularidade do 

registro, tendo em vista que o autor fora titular do serviço de telefonia 

referente a um contrato No entanto, não juntou contrato e nem telas 

sistêmicas para comprovar a origem do debito, muito menos o debito, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos 

débitos negativados e não tendo a Reclamada se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora 

resta cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. 

Nesse sentido: TJ-MG - Apelação Cível AC 10439120013156001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 09/04/2013 Ementa: APELAÇÃO CIVIL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DA INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO 

AUTOR - DANO MORAL PRESUMÍVEL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

QUANTUM REDUZIDO -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Cabe à empresa responsável pela inclusão do nome do 

suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito a produção de 

provas inequívocas de que tal dívida existe; caso contrário, conclui-se que 

a ré agiu com imprudência ao determinar tal registro, sendo cabível a 

condenação no pagamento de indenização por danos morais, haja vista 

que em tais casos eles se presumem. II - A indenização pelos danos 

morais sofridos pelo ofendido deve ser estabelecida em valor suficiente e 

adequado para a compensação dos prejuízos por ele experimentados e 

para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva pela ofensora, não 

se podendo prestar, entretanto, para o enriquecimento desproporcional 

daquele. Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

o extrato de negativação juntado na mov. 01 demonstra a existência de 

outras negativações em datas anteriores à negativação em apreço. 

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 113 de 795



INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por AMARILDO PLACIDO PEREIRA DA SILVA em desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado, objeto desta reclamação e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

de danos morais. 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: 1000554-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLEDIR CABREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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 CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000554-24.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SOLEDIR CABREIRA MARTINS 

REQUERIDO: CLARO 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 inscrições indevidas dos dados 

da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual 

autora alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma que tais 

débitos foram frutos de fraude jamais tendo a autora contratado junto a 

requerida que viessem a justificar a negativação no importe de R$ 250,74 

(duzentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). Pugnando ao 

final, pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações referidas, bem como no cancelamento das cobranças, além 

de reparação de ordem moral. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. A preliminar de Inépcia da inicial, não merece ser 

acatada, devendo ser rejeitada, haja vista que em que pese a autora não 

ter promovido a regular juntada do comprovante de endereço em seu 

nome, pondero que é uma faculdade da própria demandante promover a 

demanda no local de seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha 

agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 

9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a 

presente reclamação. Rejeito o pedido de decretação de revelia formulado 

pela autora tendo em vista que a reclamada compareceu na audiência e 

apresentou contestação, cumprindo com todos os pressupostos 

processuais, no entanto apenas não apresentou elementos capazes de 

contradizer a tese da reclamante. 3. Superada as preliminares referidas 

acima, passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do NCPC. Além 

do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão 

demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4.No mérito a 

pretensão é PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele 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 à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora 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. 333, II do CPC. A reclamada por sua 

vez em sede de sua contestação alega em síntese a falta de 

comprovação de danos a ensejar sua responsabilidade em reparar. No 

entanto, a requerida nada trouxe ou juntou aos autos provas de 

atestassem à validade e legalidade da cobrança que gerou a negativação 

ora em apreço, não se descurando assim a reclamada do ônus probatório 

que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando 

cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO 

A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. 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. Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. 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 
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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 pelo requerido. 

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 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). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por SOLEDIR CABREIRA MARTINS em desfavor da CLARO 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 05/11/2015. 

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: 1005477-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DA SILVA ALMEIDA (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: 26/03/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-72.2017.8.11.0006

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)

 

Processo: 1002646-72.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NELCI DA GUIA DE 

CAMPOS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

desconhece o débito com a Requerida que ensejou o lançamento de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No mérito, primeiramente não há 

o que se falar em juntada do comprovante original da negativação 

expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de 

encontro a Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da 

Celeridade, Informalidade e Simplicidade. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe, no bojo de sua defesa, telas 

sistêmicas que demonstram o cadastro da Autora, bem como o 

inadimplemento do valor que deu origem a inscrição. De mesmo modo, a 

Requerida acostou em peça de defesa, contrato devidamente assinado 

pela Autora, mais uma vez, comprovando a relação negocial. Dessa feita, 

o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome da Autora junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica, uma vez 

que o contrato foi devidamente colacionado e peça de defesa. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno, 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 
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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. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DAS DORES DA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001223-77.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SUELI DAS DORES DA COSTA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO 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 

que a autora alega desconhecer sua origem, posto que afirma não possuir 

qualquer pendência/débito junto a requerida ou mesmo com terceiro em 

patamar que viesse a justificar a negativação no valor de R$ 136,97(cento 

e trinta e seis reais e noventa e sete centavos). Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação em 

apreço, bem como na 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. A 

reclamada apresentou defesa arguindo, em preliminar a falta de interesse 

processual de agir da parte reclamante a qual não merece guarida, haja 

vista que o art. 17 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo 

condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o 

interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna pelo pagamento 

de indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do 

débito levado a registro nos órgãos de proteção ao crédito dessa forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas 

Requeridas. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de Parcial 

Procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial permitem 

constatar que o registro dos dados da autora com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, por débito que o reclamante aduz não possuir, 

tendo em vista que afirma não possuir qualquer débito junto à empresa 

reclamada ou com terceiro em patamar que viesse a justificar a 

negativação em apreço. A Reclamada por sua vez em sede de sua 

contestação aduziu a regularidade do registro, tendo em vista que a 

autora fora titular do serviço de telefonia referente a um contrato No 

entanto, não juntou contrato e nem telas sistêmicas para comprovar a 

origem do debito, muito menos o debito, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados e 

não tendo a Reclamada se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

ÔNUS DA RÉ DE DEMONSTRAR A ORIGEM DO DÉBITO. TELAS 

SISTEMICAS UNILATERAIS QUE NÃO TEM CONDÃO DE COMPROVAR A 

EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO CADASTRO DE 

MAUS PAGADORES. DÉBITO QUE SE MOSTRA INEXIGÍVEL. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível 

Nº 71005853726, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/01/2016). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005853726 RS, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Data de Julgamento: 27/01/2016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2016) 

(negritei) Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

o extrato de negativação juntado na mov. 01 demonstra a existência de 

outras negativações em datas anteriores à negativação em apreço. 

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por SUELI DAS DORES DA COSTA FERREIRA em desfavor da 

VIVO S/A para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto da 

presente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 
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entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CAMPOS DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000553-39.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MOACIR CAMPOS DOS ANJOS 

REQUERIDO: VIVO 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 inscrições indevidas dos dados 

do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que o 

autor alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma que tais 

débitos foram frutos de fraude jamais tendo o autor contratado junto a 

requerida que viessem a justificar a negativação no importe de R$130,29( 

cento e trinta reais e vinte e nove centavos). Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência dos débitos que originaram as negativações 

referidas, bem como no cancelamento das cobranças, além de reparação 

de ordem moral. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, apesar de 

devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos e não apresentou contestação no prazo legal. 

Desta forma, 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. 3. No mérito a pretensão é 

PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele 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 à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora 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. 333, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o nome da parte reclamante foi incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito, mesmo sem possuir débitos, tendo em 

vista que a requerida não compareceu à audiência e nem juntou a defesa 

nos autos, no entanto o AR positivo está nos autos no ID 7410635, assim 

a reclamada foi devidamente citada. 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. Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Nesse sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, 

verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

FALSOS DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. O estabelecimento comercial é 

responsável pelos serviços oferecidos ao consumidor e tendo agido de 

modo culposo ao deixar de tomar as cautelas que seriam indispensáveis à 

relação negocial, deve ser condenado ao pagamento de indenização por 

perdas e danos causados à parte autora. Majorado o valor fixado para 

recompor os danos morais sofridos, levando em consideração os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. APELAÇÃO PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70042152132, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 25/08/2011) 

(grifei). “RECURSO CÍVEL. EMPRESA DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. DÉBITO INDEVIDO. NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INDEVIDAMENTE INSERIDO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A empresa de telefonia que permite que terceiros contratem 

em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o nome deste em 

órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento da fatura, age 

ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se 

tratar de “damnum in re ipsa” Mantém-se o valor da indenização fixado nos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso - RECURSO INOMINADO Nº 

001.2010.035.124-4. Recorrente: Vivo S/A. Recorrido: Erick Correa Dias. 

Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 19/04/2012). (grifei) 

Ressalto que o fato da inserção dos dados do 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 pelo requerido. 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 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. 
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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). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MOACIR 

CAMPOS DOS ANJOS em desfavor da VIVO 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 26/12/2014. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

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: 1000769-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000769-97.2017.8.11.0006 REQUERENTE: TEREZINHA PEREIRA DAS 

NEVES REQUERIDO: VIVO 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 inscrições indevidas 

dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida a qual autora alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma 

que tais débitos foram frutos de fraude jamais tendo a autora contratado 

junto a requerida que viessem a justificar as negativações no importe de 

R$36,11( trinta e seis reais e onze centavos) e R$ 278,80(duzentos e 

setenta e oito reais e oitenta centavos). Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência dos débitos que originaram as negativações 

referidas, bem como no cancelamento das cobranças, além de reparação 

de ordem moral. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, apesar de 

devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos, porém apresentou contestação no prazo legal. 

Desta forma, 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. 4. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Parcial Procedência. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permitem constatar que o registro dos dados da autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante aduz não 

possuir, tendo em vista que afirma não possuir qualquer débito junto à 

empresa reclamada ou com terceiro em patamar que viesse a justificar a 

negativação em apreço. A Reclamada por sua vez em sede de sua 

contestação aduziu a regularidade do registro, tendo em vista que a 

autora fora titular do serviço de telefonia referente a um contrato No 

entanto, não juntou contrato e nem telas sistêmicas para comprovar a 

origem do debito, muito menos o debito, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados e 

não tendo a Reclamada se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

ÔNUS DA RÉ DE DEMONSTRAR A ORIGEM DO DÉBITO. TELAS 

SISTEMICAS UNILATERAIS QUE NÃO TEM CONDÃO DE COMPROVAR A 

EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO CADASTRO DE 

MAUS PAGADORES. DÉBITO QUE SE MOSTRA INEXIGÍVEL. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível 

Nº 71005853726, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/01/2016). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005853726 RS, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Data de Julgamento: 27/01/2016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2016) 

(negritei) Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

o extrato de negativação juntado na mov. 01 demonstra a existência de 

outras negativações em datas anteriores à negativação em apreço. 

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 
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ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por TEREZINHA PEREIRA DAS NEVES em desfavor da VIVO 

S/A para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto da 

presente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

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: 1001493-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN TASSYANE MONTEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (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: 

1001493-04.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EVELYN TASSYANE 

MONTEIRO DA COSTA 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 inscrições indevidas dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual autora alega 

desconhecer sua origem, haja visto que afirma que tais débitos foram 

frutos de fraude jamais tendo a autora contratado junto a requerida que 

viessem a justificar a negativação no importe de R$ 197,90(cento e 

noventa e sete reais e noventa centavos). Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência dos débitos que originaram as negativações 

referidas, bem como no cancelamento das cobranças, além de reparação 

de ordem moral. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, apesar de 

devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos, porém apresentou contestação no prazo legal. 

Desta forma, 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. 4. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Parcial Procedência. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permitem constatar que o registro dos dados da autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante aduz não 

possuir, tendo em vista que afirma não possuir qualquer débito junto à 

empresa reclamada ou com terceiro em patamar que viesse a justificar a 

negativação em apreço. A Reclamada por sua vez em sede de sua 

contestação aduziu a regularidade do registro, tendo em vista que a 

autora fora titular do serviço de telefonia referente a um contrato No 

entanto, não juntou contrato e nem telas sistêmicas para comprovar a 

origem do debito, muito menos o debito, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados e 

não tendo a Reclamada se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

ÔNUS DA RÉ DE DEMONSTRAR A ORIGEM DO DÉBITO. TELAS 

SISTEMICAS UNILATERAIS QUE NÃO TEM CONDÃO DE COMPROVAR A 

EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO CADASTRO DE 

MAUS PAGADORES. DÉBITO QUE SE MOSTRA INEXIGÍVEL. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível 

Nº 71005853726, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/01/2016). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005853726 RS, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Data de Julgamento: 27/01/2016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2016) 

(negritei) Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

o extrato de negativação juntado na mov. 01 demonstra a existência de 

outras negativações em datas anteriores à negativação em apreço. 

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 
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possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por EVELYN TASSYANE MONTEIRO DA COSTA em desfavor 

da VIVO S/A para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto 

da presente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRIZIO CISNEROS COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000682-44.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FABRIZIO CISNEROS 

COLOMBO REQUERIDO: VIVO 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 inscrições indevidas 

dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida que o autor alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma 

que tais débitos foram frutos de fraude jamais tendo o autor contratado 

junto a requerida que viessem a justificar a negativação no importe de 

R$64,99(sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Pugnando 

ao final, pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações referidas, bem como no cancelamento das cobranças, além 

de reparação de ordem moral. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, 

apesar de devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada nestes autos e não apresentou contestação no 

prazo legal. Desta forma, 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. 3. No mérito a pretensão é 

PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele 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 à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora 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. 333, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o nome da parte reclamante foi incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito, mesmo sem possuir débitos, tendo em 

vista que a requerida não compareceu à audiência e nem juntou a defesa 

nos autos, no entanto o AR positivo está nos autos no ID 7406069, assim 

a reclamada foi devidamente citada. 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. Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Nesse sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, 

verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

FALSOS DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. O estabelecimento comercial é 

responsável pelos serviços oferecidos ao consumidor e tendo agido de 

modo culposo ao deixar de tomar as cautelas que seriam indispensáveis à 

relação negocial, deve ser condenado ao pagamento de indenização por 

perdas e danos causados à parte autora. Majorado o valor fixado para 

recompor os danos morais sofridos, levando em consideração os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. APELAÇÃO PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70042152132, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 25/08/2011) 

(grifei). “RECURSO CÍVEL. EMPRESA DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. DÉBITO INDEVIDO. NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INDEVIDAMENTE INSERIDO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A empresa de telefonia que permite que terceiros contratem 

em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o nome deste em 

órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento da fatura, age 

ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se 

tratar de “damnum in re ipsa” Mantém-se o valor da indenização fixado nos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso - RECURSO INOMINADO Nº 

001.2010.035.124-4. Recorrente: Vivo S/A. Recorrido: Erick Correa Dias. 

Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 19/04/2012). (grifei) 

Ressalto que o fato da inserção dos dados do 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 pelo requerido. 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 ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 
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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). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

FABRIZIO CISNEROS COLOMBO em desfavor da VIVO 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 25/04/2016. 

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: 1006251-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARLI GERMANA BATISTA (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: 26/03/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROGERIO DE SANTANA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000755-16.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE ROGERIO DE SANTANA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO 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 inscrições indevidas 

dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida que o autor alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma 

que tais débitos foram frutos de fraude jamais tendo o autor contratado 

junto a requerida que viessem a justificar a negativação no importe de 

R$64,09(sessenta e quatro reais e nove centavos) Pugnando ao final, 

pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações referidas, bem como no cancelamento das cobranças, além 

de reparação de ordem moral. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, 

apesar de devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada nestes autos, porem apresentou contestação no 

prazo legal. Desta forma, 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. 3. No mérito a pretensão é 

PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele 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 à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora 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. 333, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o nome da parte reclamante foi incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito, mesmo sem possuir débitos, tendo em 

vista que a requerida não compareceu à audiência e juntou contestação 

genérica sem contrato e sem provas para comprovar a origem do debito, 

no entanto o AR positivo está nos autos no ID 7373164, assim a reclamada 

foi devidamente citada. 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. Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Nesse sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, 

verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

FALSOS DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. O estabelecimento comercial é 

responsável pelos serviços oferecidos ao consumidor e tendo agido de 

modo culposo ao deixar de tomar as cautelas que seriam indispensáveis à 

relação negocial, deve ser condenado ao pagamento de indenização por 

perdas e danos causados à parte autora. Majorado o valor fixado para 

recompor os danos morais sofridos, levando em consideração os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. APELAÇÃO PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70042152132, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 25/08/2011) 
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(grifei). “RECURSO CÍVEL. EMPRESA DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. DÉBITO INDEVIDO. NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INDEVIDAMENTE INSERIDO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A empresa de telefonia que permite que terceiros contratem 

em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o nome deste em 

órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento da fatura, age 

ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se 

tratar de “damnum in re ipsa” Mantém-se o valor da indenização fixado nos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso - RECURSO INOMINADO Nº 

001.2010.035.124-4. Recorrente: Vivo S/A. Recorrido: Erick Correa Dias. 

Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 19/04/2012). (grifei) 

Ressalto que o fato da inserção dos dados do 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 pelo requerido. 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 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). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOSE 

ROGERIO DE SANTANA SANTOS em desfavor da VIVO 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 29/09/2016. 

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: 1000710-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DA SILVA (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)

 

Processo: 1000710-12.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBTO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por MARCIA 

CELIA DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que o 

Requerido inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito 

no valor de R$ 81,06 (oitenta e um Reais e seis centavos), no entanto, a 

restrição é indevida, pois, não solicitou serviços ou produtos do mesmo. 

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. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 

Em sua defesa, o Requerido aduz que a negativação é legítima, pois, o 

autor contraiu obrigações com este e não as adimpliu. Contudo, não juntou 

aos autos provas de que o autor tenha contratado seus serviços. Temos 

que a conduta das Reclamadas, sem dúvidas, demonstra falta de cautela 

e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomaram o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração das Requeridas, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. No presente caso, afasto a 

aplicação da súmula 385 do STJ, uma vez que a negativação realizada 

pela empresa Energisa foi posterior à realizada pelo demandado. Assim, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a cobrança indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao 

Reclamado, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Em 

relação à fixação do “quantum” relativo aos danos morais, diante da 

inexistência de critérios legais pré-estabelecidos para o seu arbitramento, 

incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, a fixação de seu valor. O 

“quantum” indenizatório deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar, de alguma forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve 

produzir impacto suficiente no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de 
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novo atentado. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o 

magistrado considerar as peculiaridades de cada caso, como o grau de 

culpa, a extensão do dano, o potencial econômico do ofensor, dentre 

outras, de modo a proporcionar uma justa reparação, sem 

empobrecimento de quem paga, e enriquecimento de quem recebe. 

Ressalte-se, ainda, que tendo a verba indenizatória finalidade punitiva e 

pedagógica, como mencionado anteriormente, deve-se levar em 

consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 

de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Entretanto, deve ser levado em consideração que a parte 

autora possui gravames posteriores àquele objeto da demanda, 

demonstrando não primar pela pontualidade no pagamento dos seus 

débitos, razão pela qual o quantum indenizatório deve ser minorado. 

Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000770-82.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ALESSANDRA DE JESUS 

GOMES REQUERIDO: VIVO 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 inscrições indevidas 

dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida a qual autora alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma 

que tais débitos foram frutos de fraude jamais tendo a autora contratado 

junto a requerida que viessem a justificar a negativação no importe de R$ 

90,54(noventa reais e cinquenta e quatro centavos). Pugnando ao final, 

pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações referidas, bem como no cancelamento das cobranças, além 

de reparação de ordem moral. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, 

apesar de devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada nestes autos e não apresentou contestação no 

prazo legal. Desta forma, 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. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Parcial Procedência. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permitem constatar que o registro dos dados da autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante aduz não 

possuir, tendo em vista que afirma não possuir qualquer débito junto à 

empresa reclamada ou com terceiro em patamar que viesse a justificar a 

negativação em apreço. A Reclamada não presentou contestação, assim 

não juntou contrato e nem telas sistêmicas para comprovar a origem do 

debito, muito menos o debito, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou 

provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança dos débitos negativados e não tendo a Reclamada 

se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor da consumidora resta cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA RÉ 

DE DEMONSTRAR A ORIGEM DO DÉBITO. TELAS SISTEMICAS 

UNILATERAIS QUE NÃO TEM CONDÃO DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA 

DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES. DÉBITO QUE SE MOSTRA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 

71005853726, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/01/2016). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005853726 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da 

Silva, Data de Julgamento: 27/01/2016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2016) (negritei) Por 

outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que tange à 

ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que o 

extrato de negativação juntado na mov. 01 demonstra a existência de 

outras negativações em datas anteriores à negativação em apreço. 

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 
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da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por ALESSANDRA DE JESUS GOMES em desfavor da VIVO 

S.A para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto da 

presente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 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: 1000807-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SORAHIA DE CASTRO YUNES (REQUERIDO)

 

Processo: 1000807-12.2017.8.11.0006 Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Reclamação Cível 

ajuizada por PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA ME em face 

de SORAHIA DE CASTRO YUNES, alegando que a Requerida locou um 

veículo da autora, gerando a duplicada no valor de R$ 3.090,00 (três mil e 

noventa Reais) com data de vencimento em 29.02.2016. Entretanto, a 

Requerida não realizou o pagamento. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte reclamada foi citada, compareceu à audiência de conciliação, 

no entanto, não apresentou contestação, tornando-se revel. Assim, passo 

ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II 

do Código de Processo Civil, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora, uma vez que não houve pelo reclamado impugnação aos 

fatos narrados na inicial. O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. A autora juntou aos autos 

contrato de locação e duplicata emitida para a Requerida, ao passo que 

esta não comprovou que tenha quitado o débito. Por estas razões, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a parte reclamada a 

pagar ao reclamante o valor de R$ 3.090,00 (três mil e noventa Reais) 

devidamente corrigido a partir da data do vencimento da duplicada e 

acrescido de juros de mora a partir da citação pelo índice INPC. Sem 

custas ou honorários, nesta fase (LJE, art. 55).. Sem custas ou 

honorários, nesta fase (Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004323-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUIRALDELLO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004323-40.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PATRICIA 

GUIRALDELLO SILVA em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS, em que a autora alega que fora surpreendido ao 

tentar efetuar compras no comércio local, que lhe foi negado crédito sob o 

argumento de que seu nome consta incluso nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito lançado pela requerida no valor de R$ 599,50 

(quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Aduz que não 

foi notificado pela requerida da negativação. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. 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 Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. A 

Requerida argumenta que adquiriu onerosamente do Banco do Brasil, 

mediante contrato de cessão de direitos, créditos de diversos devedores, 

e, consequentemente passou a ser credora dessas operações, e que o 

contrato firmado entre o Banco do Brasil e a parte autora é válido, tem 

objeto lícito e foi celebrado de acordo com a vontade das partes, sendo 

totalmente descabida a pretensão da parte requerente em alegar que 

desconhece o débito pela qual foi inscrito nos cadastros de restrição ao 

crédito. Em que pese os argumentos da requerida acerca da legitimidade 

da cobrança, entendo que a cessão não restou comprovada, posto que a 

requerida não trouxe qualquer documento que corrobore suas alegações. 

Não estando comprovada que o autor efetuou a alegada contratação 

originária nem a existência da cessão de crédito, não há que se falar em 

legalidade da cobrança e da negativação. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomaram o devido cuidado na gestão 

de contratos, evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro 

restritivo de crédito por débito não realizado. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Entretanto, considerando que a parte autora 

possui anotação anterior à aqui discutida, não há que se falar em 

indenização por danos morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pese as razões expostas pela parte autora, é certo que possui outras 

negativações preexistentes e não ficou comprovado nos autos que todas 

estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à ausência de prévia 

notificação da anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor 

de tal cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 
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“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora 

do cadastro dos devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. 

Sem custas 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000329-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADINARTE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

GERSON LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARÁ JUDICIAL (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000329-67.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ADINARTE LEMES DA SILVA, 

GERSON LEMES DA SILVA INTERESSADO: ALVARÁ JUDICIAL Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

DECIDO. Cuida-se de pedido de concessão de ALVARÁ JUDICIAL 

formulado ADINARTE LEMES DA SILVA e GERSON LEMES DA SILVA, 

visando o levantamento dos valores pertinentes ao saldo remanescente 

na conta bancaria utilizada em vida por sua mãe falecida NORA PAEZANO 

DA SILVA. Analisando detidamente os autos, verifica-se que pedido 

formulado por meio da presente actio possui natureza de jurisdição 

voluntária, a qual é processada pelo rito especial previsto nos artigos 719 

e seguintes do Código de Processo Civil. Entretanto, o Enunciado n.º 08 do 

FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais é claro o bastante ao 

dispor, litteris: As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não 

são admissíveis nos Juizados Especiais. Desta forma, como os 

procedimentos de jurisdição voluntária devem obedecer ao rito 

estabelecido nos artigos 719 e seguintes do Código de Processo Civil, sem 

dúvida que se trata de procedimento que deve tramitar perante a Justiça 

Comum. A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais: 

ALVARÁ JUDICIAL. DE CUJUS COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA 

JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA ESCORREITA. EXTINÇÃO DO FEITO 

CORRETA - SENTENÇA MANTIDA, Resolve esta Turma Recursal, por 

unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, conforme razões expostas acima.? (TJMG-RI nº 

001094-37.2012.8.16.0132, 2ª Turma Recursal, Relator: Sigurd Roberto 

Bengtsson, julgado em: 18/12/2012). Posto isso, levando-se em 

consideração que os procedimentos de jurisdição voluntária possuem rito 

especial, e como tal, não são admissíveis nos Juizados Especiais, 

consoante dispõe o Enunciado n.º 08 do FONAJE, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei 

n.º 9.099/95 e artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença 

publicada eletronicamente. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006370-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIENE COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1006370-84.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JOICIENE COSTA LEITE em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A., alegando que ao tentar aprovação de uma 

compra no comércio varejista, descobriu que se encontrava com o nome 

inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito por lançamento efetuado 

pela requerida no valor de R$ 84,75 (oitenta e quatro reais, setenta e cinco 

centavos). Afirma que a cobrança é indevida, pois, desconhece o débito. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da lide. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e 

consequente restrição, o que não o fez, porquanto não trouxe aos autos 

prova de que o autor tenha contratado seus serviços. Mesmo na hipótese 

de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde 

objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de 

fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas 

operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 
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CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Entretanto, considerando que a 

parte autora possui anotação anterior à aqui discutida, não há que se falar 

em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à 

ausência de prévia notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Diante do 

exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na 

forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro 

dos devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas 

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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILEIDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000729-18.2017.8.11.0006 REQUERENTE: GRACILEIDE DE OLIVEIRA 

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 inscrições 

indevidas dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual autora alega desconhecer sua origem, haja visto 

que afirma que tais débitos foram frutos de fraude jamais tendo a autora 

contratado junto a requerida que viessem a justificar as negativações no 

importe de R$ 67,98( sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) e 

R$ 132,72(cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos). Pugnando 

ao final, pela declaração de inexistência dos débitos que originaram as 

negativações referidas, bem como no cancelamento das cobranças, além 

de reparação de ordem moral. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. 2. A reclamada apresentou defesa arguindo, em preliminar 

a falta de interesse processual de agir da parte reclamante a qual não 

merece guarida, haja vista que o art. 17 do Código de Processo Civil de 

2015 dispõe que “Para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, 

a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presentes 

de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna pelo 

pagamento de indenização por danos morais, além da declaração de 

inexistência do débito levado a registro nos órgãos de proteção ao crédito 

dessa forma, entendo que o interesse de agir está presente, 

considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para 

buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. 3. 

Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária à produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Parcial Procedência. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permitem constatar que o registro dos dados da autora com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante aduz não 

possuir, tendo em vista que afirma não possuir qualquer débito junto à 

empresa reclamada ou com terceiro em patamar que viesse a justificar a 

negativação em apreço. A Reclamada por sua vez em sede de sua 

contestação aduziu a regularidade do registro, tendo em vista que a 

autora fora titular do serviço de telefonia referente a um contrato No 

entanto, não juntou contrato e nem telas sistêmicas para comprovar a 

origem do debito, muito menos o debito, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados e 
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não tendo a Reclamada se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

ÔNUS DA RÉ DE DEMONSTRAR A ORIGEM DO DÉBITO. TELAS 

SISTEMICAS UNILATERAIS QUE NÃO TEM CONDÃO DE COMPROVAR A 

EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO CADASTRO DE 

MAUS PAGADORES. DÉBITO QUE SE MOSTRA INEXIGÍVEL. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível 

Nº 71005853726, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/01/2016). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005853726 RS, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Data de Julgamento: 27/01/2016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2016) 

(negritei) Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

o extrato de negativação juntado na mov. 01 demonstra a existência de 

outras negativações em datas anteriores à negativação em apreço. 

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por GRACILEIDE DE OLIVEIRA em desfavor da TELEFONICA 

BRASIL S.A para DECLARAR a inexistência dos débitos negativados 

objetos da presente ação e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos 

morais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005231-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YAN BARROS ZATTAR LIRA TORRICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005231-97.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS proposta por 

YAN BARROS ZATTAR LIRA TORRICO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A., alegando a autora que ao fazer compras no comércio 

descobriu que seu nome foi incluído no órgão de proteção ao crédito, 

registro efetuados pela Ré no valor de R$ 309,03 (trezentos e nove reais 

e três centavos). Sustenta a parte autora que não deve tal valor, 

desconhecendo o débito, destacando ainda que não recebeu qualquer tipo 

de cobrança a respeito do suposto débito, nem foi notificado previamente 

quanto à inclusão de seus dados nos cadastros restritivos. Ao final 

requer a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação 

em danos morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Ademais, 

as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor tenha 

contratado seus serviços. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, nos 

termos da Súmula 479/STJ, a instituição financeira responde objetivamente 

pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada 

por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. 

Nesse sentido: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. 

APLICABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE 

JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos 

contratos de compra e venda de veículos intermediados por instituições 

financeiras, é dever da empresa fiscalizar a regularidade do negócio, com 

a devida conferência da documentação pessoal do adquirente e a 

necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão de crédito a terceiro que 

se utiliza do sistema financeiro para obter vantagem indevida através da 

utilização fraudulenta de dados pessoais do consumidor é ato ilícito 

causador de dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá 
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responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência de fortuito externo 

ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para afastar a sua 

responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem ser observados 

a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera 

pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função 

preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por 

fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 20140111882482, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2015 . Pág.: 

183) Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro 

restritivo de crédito por débito não realizado. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Entretanto, considerando que a parte autora 

possui anotação anterior à aqui discutida, não há que se falar em 

indenização por danos morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pese as razões expostas pela parte autora, é certo que possui outras 

negativações preexistentes e não ficou comprovado nos autos que todas 

estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à ausência de prévia 

notificação da anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor 

de tal cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora 

do cadastro dos devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. 

Sem custas 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006336-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LEONE CEBALHO (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: 27/03/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005097-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CLARA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005097-70.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSELAINE CLARA 

ALVES em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. 

Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de 

devedores por débito no valor de R$101,73 (Cento e um reais e setenta e 

três centavos), impossibilitando que o autor realizasse compras no 

comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito em resolver 

a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de débito, a 

exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da requerida 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da lide. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e 

consequente restrição, o que não o fez, porquanto não trouxe aos autos 

prova de que o autor tenha contratado seus serviços, uma vez que as 

telas trazidas com a contestação estão ilegíveis, sendo imprestáveis para 

a comprovação da suposta contratação. Mesmo na hipótese de fraude de 

terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente 

pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada 

por terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. 

Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 128 de 795



RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Entretanto, considerando que a 

parte autora possui anotação anterior à aqui discutida, não há que se falar 

em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Diante do exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do 

art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. 

Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos 

devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas 

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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006251-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARLI GERMANA BATISTA (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: 27/03/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003277-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA FLORENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1003277-16.2017.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANDERSON DA SILVA FLORENCIO em 

desfavor de TELEFONICA DATA S.A, alegando que apesar de não ter 

contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo 

de crédito, por um débito no valor de R$ 29,77 (vinte e nove Reais e 

setenta e sete centavos). Diante das provas documentais e, sobretudo, 

das afirmações das partes constantes dos autos, passo ao julgamento do 

processo. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha 

utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do autor não 

foi comprovado. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” É 

certo que a parte autora possui outra negativação preexistentes, 

conforme denota-se do extrato juntado aos autos, cujas negativações o 

autor não demonstrou serem indevidas. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

a dívida em litígio. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005054-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DELUQUI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1005054-36.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JULIANA DELUQUI DA 

SILVA em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que ao tentar 

realizar compra no comércio local, utilizando-se da forma de crediário, foi 

impedida, pois segundo informação da loja em seu nome constava 

restrições com base em pesquisa realizada no Sistema dados de Proteção 

ao Crédito - SPC, causando-lhe constrangimento ilegal, pois a referida 

informação se deu na sala de cadastro, onde se encontrava presente 

dezenas de pessoas. Afirma que indignada com a situação vexatória 

experimentada, foi buscar informações a respeito do referido débito na 

Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL, que emitiu certidão constando a 

inclusão do nome do autor na data de 10/07/2016 no cadastro de 

inadimplentes, figurando como credora a requerida, referente ao contrato 

nº. 0270424693, no valor de R$ 460,02 (quatrocentos e sessenta reais e 

dois centavos). Aduz que em contato com a requerida foi informada que 

se tratava de faturas telefônicas referentes a plano controle móvel, e que 

os débitos seriam cancelados somente mediante comprovação de fraude, 

entretanto se recusaram a fornecer cópia do contrato supostamente 

assinado pela autora. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão dos débitos e do nome da autora do cadastro de 

devedores, o ressarcimento em dobro do valor cobrado e a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. REJEITO o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela mesma. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 

razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, sendo possível comprovar a extrema semelhança das 

assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial e 

Termo de Audiência, independentemente da realização de prova pericial 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em inexistência de débito, repetição de indébito e dano moral em 

favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA FARIA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 

1000733-55.2017.8.11.0006 REQUERENTE: CASSIA FARIA LOBO 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA 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 que a autora alega desconhecer sua origem, posto que afirma 

não possuir qualquer pendência/débito junto a requerida ou mesmo com 

terceiro em patamar que viesse a justificar a negativação no valor de R$ 
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7,80 ( sete reais e oitenta centavos). Pugnando ao final, pela declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação em apreço, bem como 

na 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. A reclamada apresentou defesa 

arguindo, em preliminar a falta de interesse processual de agir da parte 

reclamante a qual não merece guarida, haja vista que o art. 17 do Código 

de Processo Civil de 2015 dispõe que “Para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade 

jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem 

estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte 

reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, além 

da declaração de inexistência do débito levado a registro nos órgãos de 

proteção ao crédito dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pelas Requeridas. 4. No mérito a pretensão 

merece Juízo de Parcial Procedência. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permitem constatar que o registro dos dados da 

autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante 

aduz não possuir, tendo em vista que afirma não possuir qualquer débito 

junto à empresa reclamada ou com terceiro em patamar que viesse a 

justificar a negativação em apreço. A Reclamada por sua vez em sede de 

sua contestação aduziu a regularidade do registro, tendo em vista que a 

autor fora titular do serviço de telefonia referente a um contrato No 

entanto, não juntou contrato e nem telas sistêmicas para comprovar a 

origem do debito, muito menos o debito, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados e 

não tendo a Reclamada se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

ÔNUS DA RÉ DE DEMONSTRAR A ORIGEM DO DÉBITO. TELAS 

SISTEMICAS UNILATERAIS QUE NÃO TEM CONDÃO DE COMPROVAR A 

EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO CADASTRO DE 

MAUS PAGADORES. DÉBITO QUE SE MOSTRA INEXIGÍVEL. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível 

Nº 71005853726, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/01/2016). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005853726 RS, Relator: Roberto Behrensdorf 

Gomes da Silva, Data de Julgamento: 27/01/2016, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2016) 

(negritei) Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

o extrato de negativação juntado na mov. 01 demonstra a existência de 

outras negativações em datas anteriores à negativação em apreço. 

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por CASSIA FARIA LOBO em desfavor da VIVO S/A para 

DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto da presente e 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005477-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DA SILVA ALMEIDA (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: 27/03/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010019-35.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DETIL NOLASCO 

GOMES DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, 

alegando que o Requerido inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito não contraído pelo mesmo. 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. Em sua contestação, o Requerido alega que o autor é 

seu cliente, titular de conta e cartão de crédito. O Requerido demonstrou 

que o autor abriu conta na instituição Requerida em setembro/2011, sendo 

titular de cartão de crédito, no qual houve pagamentos, 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. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004315-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Proc. 1004315-63.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA POR DÉBITOS DESCONHECIDOS proposta RAQUEL DIAS DA 

SILVA em desfavor de CLARO S.A, alegando que pleiteou um crediário 

para aquisição de uma TV e lhe foi negado, uma vez que a Requerida 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no 

valor de R$ 243,95 (duzentos e quarenta e três Reais e noventa e cinco 

centavos). Entretanto, a autora desconhece o débito em questão, razão 

pela qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A requerida suscitou preliminar 

de inépcia da inicial por ausência de comprovante de endereço em nome 

da autora. Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar 

comprovante de endereço em seu nome, verifico que a contestação 

trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o mérito do feito no 

estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente preliminar e passo 

a análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou seus serviços, apresentando aos autos histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 
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processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Julgo improcedente o pedido contraposto 

nos termos do artigo 8º da Lei 9099/95. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO MENDES MIRANDA (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)

 

Proc. 1002395-54.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por DIEGO APARECIDO MENDES 

MIRANDA em desfavor de CLARO S.A., alegando que era possuidor junto 

à reclamada de um plano, mas por não concordar com os valores 

cobrados efetuou o cancelamento do plano através do callcenter da 

requerida, bem como quitou todos os valores referentes ao contrato. Aduz 

que alguns meses depois compareceu até um determinado comércio no 

centro da cidade, a fim de abrir um cadastro para poder efetuar compras a 

prazo e a crediário, mas foi impossibilitado de efetuar as compras pois 

constava restrição em nome do autor lançado pela requerida no valor de 

R$ 244,15 (Duzentos e quarenta e quatro Reais e quinze centavos). 

Afirma que não foi notificado da negativação, e que não reconhece a 

dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações, 

pugnando ao final pela anulação do negócio jurídico e declarando 

inexigível a dívida cobrada pela Ré, cancelando o contrato e todos os 

débitos, e a condenação em danos morais. 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 a 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. O 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, nos termos do artigo 373 do CPC. 

Segundo o Código de Processo Civil, ônus da prova é o encargo atribuído 

pela lei a cada uma das partes de um processo, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas. O ônus da prova parte do princípio que toda afirmação precisa 

de sustentação, de provas para ser levada em consideração, e quando 

não são oferecidos, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve 

ser desconsiderada em um raciocínio lógico. A Requerida, em sua 

contestação, sustenta que a parte autora contratou o Plano Pós banda 

larga com valores médios de R$89,90 (oitenta e nove Reais e noventa 

centavos) e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes, 

afirmando que a autora efetivamente utilizou os serviços da requerida, 

sendo cancelado por inadimplemento. Ressalta que nenhum valor acima do 

plano contratado foi cobrado. Argumenta que a autora não apresentou a 

data do pedido, número do protocolo de atendimento, nem provas mínimas 

da solicitação de cancelamento dos serviços da empresa requerida, 

dificultando sua defesa, concluindo que o pleito é totalmente infundado. É 

incontroverso que a contratação ocorreu, posto que reconhecida pela 

autora, e ainda conforme contrato trazido pela requerida devidamente 

assinado pela parte autora. No que diz respeito à alegação da autora de 

que teria solicitado o cancelamento e quitado os valores em aberto, 

entendo que não restou comprovada. Em que pese a inversão do ônus da 

prova que beneficia o consumidor, considero que a prova do alegado pela 

parte autora trata-se de prova negativa, cabendo à parte autora 

comprovar tais fatos, trazendo aos autos pelo menos o número do 

protocolo do pedido de cancelamento e mês solicitado, bem como os 

comprovantes de quitação das faturas, o que não fez. Há evidência, 

portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que 

não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, 

não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 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. 

Assim, não há que se falar em anulação do negócio jurídico, muito menos 

em indenização à título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Em relação à ausência de 

prévia notificação da anotação, esta é de responsabilidade do órgão 

mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de 

Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – 

CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A prévia notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em 

órgão restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de 

tal cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável 

por notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto: Julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos 

do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004484-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1004484-50.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALVARO RIBEIRO em 

desfavor de VIVO S.A., em que a autora alega que compareceu até um 

determinado comércio no centro da cidade, a fim de abrir um cadastro 

para poder efetuar compras a prazo e a crediário, mas foi impossibilitado 

de efetuar as compras, uma vez que foi informado pelo atendente que não 

poderia realizar a venda, tendo em vista que havia sido constatado 

através do sistema da loja que o Autor estava com restrição em seu nome. 

Aduz que constava restrição lançada pela requerida no valor de R$ 

202.14 (Duzentos e dois reais e quatorze centavos), incluído no cadastro 

em 13/05/2017 referente ao contrato nº 0290234428, débito desconhecido 

pela autora. Sustenta que não recebeu qualquer tipo de notificação, e ao 

final requer a anulação do negócio jurídico, declarando inexigível a dívida, 

cancelando o contrato e todos os débitos, bem como a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Em sua 

contestação, a requerida narra que ao consultar os contratos objeto da 

demanda, localizou conta/linha vinculadas ao CPF da parte autora, bem 

como a gravação que consta o aceite da parte autora do plano ofertado, 

com a confirmação de seus dados pessoais, sendo que a contratação da 

conta a qual ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu primeiramente na modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu 

a migração para a modalidade controle. Argumenta que o Requerente 

chegou a utilizar a linha, bem como a efetuar o pagamento de diversas 

faturas, mas que por mera liberalidade a parte autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas do contrato, o que levou seu nome a ser inscrito 

nos órgãos de restrição ao 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. Não havendo preliminares a 

serem analisadas, passamos ao mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

áudio em que a autora contrata os serviços da requerida, efetuando a 

migração de sua linha telefônica para o plano controle, o que não foi 

impugnado pela requerente. 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 procedência 

dos pedidos da autora, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Em relação à ausência de prévia notificação 

da anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto nos 

termos do artigo 8º da Lei 9099/95 por ter sido pleiteado por pessoa 

jurídica de direito privado. 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. JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011080-96.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA REZENDE IUNES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELY DE SOUSA FELIX LUCENA (REQUERIDO)

EMANUELY DE SOUSA FELIX EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 8011080-96.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE 
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BENS proposta por ADRIANA REZENDE IUNES DE SOUSA em face de 

EMANUELY DE SOUSA FELIX EIRELI – ME e EMANUELY DE SOUSA FELIX 

LUCENA, em que a parte autora alega que contratou os serviços da 

primeira requerida (pessoa jurídica) para a prestação do serviço completo 

de decoração, em festa de casamento, do seu primogênito marcado para 

o dia 25 de abril de 2015, e que foi pactuado que o pagamento seria 

efetuado em seis cheques no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, 

sendo confirmado o pagamento de cinco cheques, e o último sustado para 

evitar prejuízo maior da autora. Aduz que conforme notícia veiculada em 

vários sites de notícias conhecido neste Estado, tomou conhecimento de 

que a requerida desapareceu e deixou de prestar serviços por quinze 

dias, e ao tentar contato com a requerida a fim de verificar a real situação, 

não obteve sucesso pois todos os telefones e os perfis no facebook 

foram desativados, tornando impossível qualquer comunicação com a 

requerida. Ao final requer a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa requerida, a condenação das requeridas ao pagamento do dano 

material correspondente ao ressarcimento do valor de R$ 10.000,00 (treze 

mil reais), e condenação em danos morais. Compulsando detidamente os 

autos verifica-se que a Reclamante foi devidamente intimada (Evento Id. nº 

7339098), para informar novo endereço do requerido no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, contudo, quedou-se 

silente, deixando transparecer que a prestação jurisdicional que outrora 

vindicada não mais lhe interessa. Desta feita, dessume-se do comando do 

artigo 485, inciso III, do CPC, que o comportamento da espécie enseja a 

extinção do processo. Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004714-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DOS SANTOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1004714-92.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSALINA 

DOS SANTOS MARQUES em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora 

que em virtude de uma inserção indevida em 10/04/2017, no valor de R$ 

223,97 (Duzentos e vinte e três e noventa e sete centavos) realizada pela 

requerida, teve seu acesso ao crédito restrito. Sustenta que desconhece 

o suposto débito, pois não utilizou do serviço que originou tal débito, de 

forma que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito é totalmente indevida. Ao final requer a anulação do negócio 

jurídico e declaração de inexigibilidade da dívida, a retirada do nome da 

autora do cadastro de devedores, e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Em sua 

contestação, a requerida alega que ocorreu a regular contratação dos 

serviços pela parte autora, o que se confirmaria pelos contratos juntados 

com a contestação, sendo que eles foram legitimamente assinados pela 

autora, mediante a apresentação dos documentos pessoais necessários, 

sendo então realizada a habilitação dos serviços. Argumenta que a autora 

utilizou os serviços e até mesmo quitou algumas faturas, mas que por 

mera liberalidade deixou de pagar as suas faturas, deixando em aberto as 

faturas que ensejaram na negativação de seu nome. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

REJEITO a preliminar de inépcia da inicial arguida pela requerida, porquanto 

a peça ajuizada preenche os requisitos de validade e bem identifica a 

pretensão da parte autora. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne 

à juntada de documento original que comprove a inscrição do nome da 

parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é 

incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que 

não se coaduna com os princípios que regem as ações demandadas no 

Juizado Especial. REJEITO a impugnação ao valor da causa arguida pelo 

requerido, pois entendo que o valor atribuído pela parte autora na inicial 

corresponde ao proveito econômico pretendido. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 

razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, sendo possível comprovar a extrema semelhança das 

assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Outrossim, não há nos autos notícia de furto 

e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em anulação do negócio 

jurídico, em inexigibilidade da dívida e dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que 

orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 
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obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto nos 

termos do artigo 8º da Lei 9099/95 por ter sido pleiteado por pessoa 

jurídica de direito privado. Ante os indícios de irregularidade apontada pelo 

Requerido, defiro o pleito para que remeta-se cópia dos autos ao Ministério 

Público e à OAB/MT para as providências cabíveis. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006381-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SALLES DA CRUZ (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: 27/03/2018 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: 1001627-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001627-31.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e 

Tutela Antecipada proposta por MARIA APARECIDA VIEIRA DE ALMEIDA 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que, ao fazer 

compras por crediário em um comércio local, tomou conhecimento que a 

Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito em 

06.12.2013, por um débito no valor de R$ 348,42 (trezentos e quarenta e 

oito Reais e quarenta e dois centavos). Afirma desconhecer a origem do 

débito, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes e cópia dos documentos pessoais compatível com os 

documentos aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de 

furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1000665-08.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c 

Danos Morais proposta por LUZIA APARECIDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

em desfavor de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, 

alegando que pleiteou abertura de crediário para aquisição de itens 

pessoais, ocasião em que foi informada que a Requerida havia inserido 

seu nome no cadastro restritivo de crédito em 11.11.2016 por um débito no 

valor de R$ 355,51 (trezentos e cinquenta e cinco Reais e cinquenta e um 

centavos). Entretanto, nunca utilizou qualquer tipo de serviço oferecido 

pela Requerida, portanto, a negativação é indevida. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em impugnação, o autor 

suscitou incompetência dos Juizados Especiais, pois, são incompetentes 

para processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, compatível com a assinatura dos documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER PAULA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1000654-76.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c 

Danos Morais proposta por JENNIFER PAULA DA SILVA FIGUEIREDO em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que pleiteou abertura de 

crediário para aquisição de itens pessoais, ocasião em que foi informada 

que a Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito 

em 14.09.2012 por um débito no valor de R$ 133,77 (cento e trinta e três 

Reais e setenta e sete centavos) e outro no valor de R$ 82,13 (oitenta e 

dois Reais e treze centavos). Entretanto, nunca utilizou qualquer tipo de 

serviço oferecido pela Requerida, portanto, a negativação é indevida. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em impugnação, o autor suscitou incompetência dos Juizados 

Especiais, pois, são incompetentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa. Entretanto, admite-se prova 

técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No 

presente caso, é possível comprovar a semelhança das assinaturas, 

independentemente da realização de prova pericial, razão pela qual, 

REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, compatível com a assinatura dos documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 
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consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006416-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA POQUIVIQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 

27/03/2018 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: 1000655-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE REGINA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1000655-61.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c 

Danos Morais proposta por GLAUCIANE REGINA DOURADO em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A e TELEFONICA DATA, alegando que pleiteou 

abertura de crediário para aquisição de itens pessoais, ocasião em que foi 

informada que as Requeridas haviam inserido seu nome no cadastro 

restritivo de crédito em 17.12.2013 e 17.01.2014, respectivamente. 

Entretanto, nunca utilizou qualquer tipo de serviço oferecido pelas 

Requeridas, portanto, a negativação é indevida. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em impugnação, o autor 

suscitou incompetência dos Juizados Especiais, pois, são incompetentes 

para processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. As Requeridas trouxeram aos autos contrato 

entabulado entre as partes, compatível com a assinatura dos documentos 

aportados na inicial. Ademais, as Requeridas apresentaram histórico de 

pagamento no período de 2013-2015. Outrossim, não há nos autos notícia 

de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 
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9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDE BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002460-49.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ENEIDE 

BARROS DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que, ao tentar comprar em um estabelecimento comercial, foi informada 

que a Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito, 

por um débito referente ao contrato 2101503278. Entretanto, desconhece 

o débito em questão, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de agir da 

Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pelo Reclamado. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002411-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

Proc. 1002411-08.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e 

Tutela Antecipada proposta por JOÃO PEDRO RIBEIRO em desfavor de 

OMNI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando que, ao 

fazer compras por crediário em um comércio local, tomou conhecimento 

que a Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito 
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em 04.12.2015, por um débito no valor de R$ 1.403,32 (mil e quatrocentos 

e três Reais e trinta e dois centavos). Afirma desconhecer a origem do 

débito, razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida alega que o débito é referente a um 

financiamento da compra de uma bicicleta na loja Marysa. Trouxe aos 

autos contrato entabulado entre as partes e cópia dos documentos 

pessoais compatível com os documentos aportados na inicial. Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de desistência do 

autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010423-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMICIO PEREIRA DO VAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACME LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO TEIXEIRA NERY LOPES OAB - MG107091 (ADVOGADO)

 

INTIMO O Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

Exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (art. 523, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006465-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (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: 27/03/2018 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: 1001626-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001626-46.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c tutela 

antecipada e Danos Morais proposta por MARIA APARECIDA VIEIRA DE 

ALMEIDA em desfavor de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, alegando que pleiteou abertura de crediário para aquisição de itens 

pessoais, ocasião em que foi informada que a Requerida havia inserido 

seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 

175,28 (cento e setenta e cinco Reais e vinte e oito centavos). Entretanto, 

desconhece o débito em questão, portanto, a negativação é indevida. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 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 
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empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, compatível com a assinatura dos documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002722-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA DONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

Processo: 1002722-96.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por MARIA ERCILIA DONATO em desfavor 

de AVON COSMÉTICOS LTDA, alegando foi consultora de vendas da 

Requerida até que se deparou com cobranças indevidas e ajuizou a ação 

0011539-77.2014.811.0005, na qual realizaram acordo convencionando o 

cancelamento do débito e bloqueio do cadastro da autora, que não efetuou 

mais nenhum pedido. Ocorre que em setembro/2016 voltou a ser cobrada 

por um débito no valor de R$ 74,00 (setenta e quatro Reais). 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 

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, nos termos do artigo 373 do CPC. Segundo o Código de 

Processo Civil, ônus da prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma 

das partes de um processo, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu 

próprio interesse para as decisões a serem proferidas. O ônus da prova 

parte do princípio que toda afirmação precisa de sustentação, de provas 

para ser levada em consideração, e quando não são oferecidos, essa 

afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada em um 

raciocínio lógico. Em contestação genérica, a Requerida argumenta que os 

pedidos são realizados por meio de senha e login pessoais, portanto, 

qualquer pedido em nome da autora tem que ter anuência da mesma, 

razão pela qual o pedido foi feito e a cobrança é devida. Entretanto, a 

Requerida não apresentou número do pedido, envio à autora ou qualquer 

outro meio a comprovar que a autora tenha realizado transação com esta 

após o acordo judicial celebrado, no qual ficou convencionado a baixa dos 

débitos e bloqueio de acesso da autora. Assim, não demonstrada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando a 

cobrança reiterada de um débito que convencionou declarar sua 

inexistência. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE REGINA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Processo: 1000657-31.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 141 de 795



Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c 

Danos Morais proposta por GLAUCIANE REGINA DOURADO em desfavor 

de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, alegando que pleiteou abertura de 

crediário para aquisição de itens pessoais, ocasião em que foi informada 

que o Requerido havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito 

em 10.08.2016, por um débito no valor de R$ 342,11 (trezentos e quarenta 

e dois Reais e onze centavos). Entretanto, nunca utilizou qualquer tipo de 

serviço oferecido pelo Requerido, portanto, a negativação é indevida. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua contestação, o Requerido alega que a autora é 

titular de cartão de crédito e restou inadimplente a partir de 10.08.2016. O 

Requerido apresentou inúmeras faturas de cartão de crédito de 

titularidade do autor, nas quais há histórico de pagamento realizado pela 

parte autora por vários meses subsequentes, inclusive por débito em 

conta corrente, 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. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006488-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

27/03/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004457-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TRMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE ALCANTARA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 1001869-87.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta 

por MARINA DE ALCANTARA COELHO em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A, alegando que pleiteou abertura de crediário 

para aquisição de itens pessoais, ocasião em que foi informada que o 

Requerido havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito por 

um débito no valor de R$ 441,50 (quatrocentos e quarenta e um Reais e 

cinquenta centavos). Entretanto, não possui débitos com o Requerido, 

portanto, a negativação é indevida. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua contestação, o Requerido alega que a autora é 

titular de cartão de crédito e não pagou a fatura vencida em 05.03.2016. O 

Requerido apresentou proposta de emissão de cartão de crédito assinado 

pela autora, demonstrando a relação contratual entre as partes. Em que 

pese os argumentos apresentados pelo autor em sua impugnação, não 

comprovou que tenha pagado a fatura supracitada. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 
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firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, 

não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002409-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002409-38.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e 

Tutela Antecipada proposta por SUELEN FERREIRA DA COSTA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que, ao fazer compras 

por crediário em um comércio local, tomou conhecimento que a Requerida 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito em 10.11.2012, 

por um débito no valor de R$ 188,34 (cento e oitenta e oito Reais e trinta e 

quatro centavos). Afirma desconhecer a origem do débito, razão pela qual 

a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Indefiro o pedido de revelia, pois, 

a Carta de Preposto juntada possui todos os poderes e dados 

necessários. 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. Em que pese os argumentos apresentados pela autora 

em sua impugnação, a Requerida trouxe aos autos contrato entabulado 

entre as partes e cópia dos documentos pessoais compatível com os 

documentos aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de 

furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002404-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS AFONSO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002404-16.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004338-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID JOHN FERREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Processo: 1004338-09.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por DEIVID JOHN 

FERREIRA SOARES em face de BANCO DO BRASIL S.A., alegando a 

autora que na tentativa de realizar compras em um determinado 

estabelecimento comercial nesta capital, fora submetida a processo de 

aprovação de cadastro, e, após análise, fora informada que existia uma 

restrição promovida pela requerida no cadastro de devedores por débito 

no valor de R$ 237,58 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito 

centavos) lançado em 10/05/2016. Afirma que desconhece o débito, e que 

em razão da negativação não pode ter o seu cadastro aprovado e sua 

compra teve que ser cancelada. Ao final requer a declaração de 

inexistência de débito, determinando que a parte Requerida se abstenha 

de inserir novamente o nome da parte Requerente pelo mesmo contrato, e 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais sofridos. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 10532285), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para a ausência do autor. Diante da contumácia da 

parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004826-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILDA MENDONCA BONFIM (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: 1004826-61.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por CLEONILDA MENDONCA BONFIM em 

face de VIVO S.A., alegando a autora que em 13/07/17 tentou efetuar uma 

compra mediante crediário, todavia após informar seus dados pessoais 

(CPF), foi surpreendido com a informação de que seu cadastro havia sido 

reprovado pela análise de crédito, em virtude da existência de restrição 

em seu CPF/MF. Sustenta que efetuou uma consulta de seu CPF/MF, 

ocasião em que se deparou com uma restrição da empresa requerida no 

valor de R$ 168,47 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete 

centavos) inserido em 06/04/16, e que em contato com a requerida 

informando não ter contraído o débito, não conseguiu solucionar o caso 

administrativamente. Afirma que a requerida agiu de forma ilícita, visto que 

incluiu o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito sem 

que este jamais tivesse efetuado qualquer contratação com a empresa. 

Ao final requer a declaração de inexistência de débito e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Em 

sua defesa, a requerida alega que houve a regular contratação dos 

serviços pela parte autora, tendo em vista que a linha foi primeiramente 

habilitada na modalidade pré-paga e posteriormente na modalidade pós 

paga por requerimento do autor. Argumenta que a autora ainda efetuou 

pagamento de diversas faturas enquanto a linha estava vigente, contudo, 

por mera liberalidade deixou de efetuar o pagamento de faturas, as quais 

ensejaram a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. A 

requerida suscitou preliminar de ausência de comprovante de endereço 

em nome da autora. Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar 

comprovante de endereço em seu nome, verifico que a contestação 

trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o mérito do feito no 

estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente preliminar. 

REJEITO o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela mesma. 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 faturas e histórico 

de pagamento realizado pela parte autora por vários meses 

subsequentes, e não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que 

tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

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. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 
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art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011945-22.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEODORA RODRIGUES COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8011945-22.2015.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA TEODORA RODRIGUES 

COUTO REQUERIDO: VIVO S.A. DECISÃO O Código de Processo Civil 

regido pela Lei n. 5.869/73 estabelecia a necessidade de o Juízo de 

primeira instância realizar o controle da admissibilidade do recurso de 

apelação, disciplinado no art. 520 do aludido diploma. No entanto, com a 

vigência do Novo Código de Processo Civil, regulado pela Lei n. 

13.105/2015, essa atribuição deixou de existir no mundo jurídico. Em que 

pese a literalidade do art. 1.010, §1º do CPC, a qual prevê apenas a 

intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, remetendo-se o processo à segunda instância para a 

análise e o julgamento da insurgência, prescindindo de admissibilidade 

recursal pelo juízo a quo, o sistema dos Juizados Especiais tem disciplina 

diversa a respeito, inteligência do Enunciado n. 166 do FONAJE: 

ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de 

admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - 

Maceió-AL). 1 – Forte em tais razões e presentes os requisitos legais, 

este juízo RECEBE o recurso inominado interposto em seus efeitos 

regulares com fulcro no artigo 43 da Lei n. 9.099/95. 2 – INTIME-SE a parte 

contrária para apresentar suas contrarrazões ou certifique-se acerca da 

não apresentação e sua tempestividade. 3 – Ante as razões 

apresentadas, este Juízo DEFERE os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte recorrente, nos termos do artigo 98 do CPC. 4 – Em 

seguida, REMETA-SE o processo à Egrégia Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo, 

anotações e baixas necessárias. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de 

março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006611-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANITYELLE KATRINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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: 27/03/2018 Hora: 14:45 (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: 8010161-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE APARECIDA ARAUJO FARIAS CORDOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TRMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010529-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA CRUZ DE LAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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 Numero do Processo: 

8010529-19.2015.8.11.0006 REQUERENTE: SIDINEIA CRUZ DE LAIA 

REQUERIDO: OI S.A DECISÃO O Código de Processo Civil regido pela Lei n. 

5.869/73 estabelecia a necessidade de o Juízo de primeira instância 

realizar o controle da admissibilidade do recurso de apelação, disciplinado 

no art. 520 do aludido diploma. No entanto, com a vigência do Novo Código 

de Processo Civil, regulado pela Lei n. 13.105/2015, essa atribuição deixou 

de existir no mundo jurídico. Em que pese a literalidade do art. 1.010, §1º 

do CPC, a qual prevê apenas a intimação do recorrido para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se o processo à 

segunda instância para a análise e o julgamento da insurgência, 

prescindindo de admissibilidade recursal pelo juízo a quo, o sistema dos 

Juizados Especiais tem disciplina diversa a respeito, inteligência do 

Enunciado n. 166 do FONAJE: ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais 

Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro 

grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL). 1 – Forte em tais razões e presentes 

os requisitos legais, este juízo RECEBE o recurso inominado interposto em 

seus efeitos regulares com fulcro no artigo 43 da Lei n. 9.099/95. 2 – 

INTIME-SE a parte contrária para apresentar suas contrarrazões ou 

certifique-se acerca da não apresentação e sua tempestividade. 3 – Ante 

as razões apresentadas, este Juízo DEFERE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte recorrente, nos termos do artigo 98 do CPC. 4 – 

Em seguida, REMETA-SE o processo à Egrégia Turma Recursal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo, 

anotações e baixas necessárias. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de 

março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005220-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CORTES (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: 27/03/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003604-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY FERNANDES DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 145 de 795



Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TRMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005221-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES LEITE (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: 27/03/2018 Hora: 15:20 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010825-41.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENE MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0005266A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO AS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011294-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILICE ROSELANE ANTUNES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011294-53.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARILICE ROSELANE 

ANTUNES MAGALHAES REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela 

específica, ajuizada por MARILICE ROSELANE ANTUNES MAGALHÃES, 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES, objetivando compelir a parte 

requerida proceder a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento), resultante da conversão de Cruzeiro Real para 

URV, com os devidos reflexos aos vencimentos e proventos da parte 

autora. Acerca da competência para processar e julgar as ações de 

cobrança de diferença de URV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso proferiu a seguinte decisão, vejamos: “DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR - 

AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV - COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 976 DO CPC - REPETIÇÃO DE 

DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE 

OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - INCIDENTE ACOLHIDO 

- SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO 

INCIDENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar ensejo à 

uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de 

julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma 

questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do 

judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser 

ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam a 

efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de 

direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da 

segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. 

Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (TJMT 

IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 20/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, 

considerando a decisão proferida pelo Des. Relator Márcio Vidal, na 

Seção de Direito Público, nos autos nº 0085560-68.2016.8.11.0000 - 

85560-2016, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, SUSPENDO o andamento processual do presente feito até 

julgamento do incidente supra. Importa dizer que a decisão objetiva 

assegurar a uniformidade das decisões judiciais, contemplando os 

princípios da isonomia e da segurança jurídica. Intimem-se. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011278-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE ALMEIDA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011278-02.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ANA LUCIA DE ALMEIDA 

BERNARDES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela 

específica, ajuizada por ANA LÚCIA DE ALMEIDA BERNARDES, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES, objetivando compelir a parte 

requerida proceder a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento), resultante da conversão de Cruzeiro Real para 

URV, com os devidos reflexos aos vencimentos e proventos da parte 

autora. Acerca da competência para processar e julgar as ações de 

cobrança de diferença de URV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso proferiu a seguinte decisão, vejamos: “DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR - 

AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV - COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 976 DO CPC - REPETIÇÃO DE 

DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE 

OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - INCIDENTE ACOLHIDO 

- SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO 

INCIDENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar ensejo à 

uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de 

julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma 

questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do 

judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser 

ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam a 

efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de 

direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da 

segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. 

Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (TJMT 

IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 20/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, 

considerando a decisão proferida pelo Des. Relator Márcio Vidal, na 

Seção de Direito Público, nos autos nº 0085560-68.2016.8.11.0000 - 

85560-2016, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, SUSPENDO o andamento processual do presente feito até 

julgamento do incidente supra. Importa dizer que a decisão objetiva 

assegurar a uniformidade das decisões judiciais, contemplando os 

princípios da isonomia e da segurança jurídica. Intimem-se. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de Direito em 

Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005264-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA REGINA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/03/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004426-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEMIR GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TRMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ANDRE MORALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011361-18.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ROBSON ANDRE MORALES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela específica, ajuizada 

por ROBSON ANDRE MORALES, em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES, 

objetivando compelir a parte requerida proceder a incorporação do 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), resultante 

da conversão de Cruzeiro Real para URV, com os devidos reflexos aos 

vencimentos e proventos da parte autora. Acerca da competência para 

processar e julgar as ações de cobrança de diferença de URV, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu a seguinte decisão, 

vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 976 DO CPC - 

REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E 

RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - INCIDENTE 

ACOLHIDO - SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O 

JULGAMENTO DO INCIDENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (TJMT 

IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 20/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, 

considerando a decisão proferida pelo Des. Relator Márcio Vidal, na 

Seção de Direito Público, nos autos nº 0085560-68.2016.8.11.0000 - 

85560-2016, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, SUSPENDO o andamento processual do presente feito até 

julgamento do incidente supra. Importa dizer que a decisão objetiva 

assegurar a uniformidade das decisões judiciais, contemplando os 

princípios da isonomia e da segurança jurídica. Intimem-se. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006617-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON APARECIDO DELUQUE PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

27/03/2018 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: 1005414-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CLARA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

27/03/2018 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: 8010021-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DO CARMO DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TRMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005415-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIL DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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: 27/03/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 
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intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012218-74.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA SILVA ORTEGA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO)

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 0184-8 CACERES-MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TRMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005722-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSON SANTIAGO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (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: 27/03/2018 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: 1005714-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RIBEIRO CHARLHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

27/03/2018 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: 8011914-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI CASTRILLON LARA VEGGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA BARROS BOTEGA OAB - MG114857 (ADVOGADO)

CAMILA LINHARES DE CASTRO OAB - CE0020559A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TRMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005375-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO AMORIM DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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: 27/03/2018 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: 1000549-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA AIRES SONAQUE (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TRMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005353-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA MIRANDA DE FARIA CEBALHO (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: 27/03/2018 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: 1005378-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE XAVIER BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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: 27/03/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011715-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE TEOTONIO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TRMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012272-35.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MAXWELL DA SILVA GONZAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TRMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TRMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010378-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS (EXEQUENTE)

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

RODRIGO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG129725 (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TRMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003877-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA GONCALVES FARIA (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)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003815-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICLEI PRUDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TRMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 175915 Nr: 10576-66.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192/MT

 Vistos etc,

I - Considerando o aditamento da denúncia realizado pela representante do 

Ministério Público às fls. 141, com espeque no Art. 384, § 2º, do CPP, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o Defensor Público se 

manifestar, inclusive para, querendo, apresentar rol de até 03 (três) 

testemunhas, vindo-me após conclusos para recebimento ou não do 

aditamento.

II – Junte-se CÓPIA do aditamento da denúncia no início dos autos, 

paginando-o como fls. 04-A e 04-B, desentranhando-se a contrafé.

 III – Defiro o pedido de juntada dos antecedentes criminais de fl.141.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231393 Nr: 2021-21.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANDRE LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Vistos etc,

Conforme artigo 1º do Provimento 12/2017 - CM, que determina a 

realização de Audiência de Custódia em todas as comarcas do Estado de 

Mato Grosso, nos termos preconizados pela Resolução 213/CNJ para 

presença do autuado preso em flagrante delito ou no cumprimento de 

ordem de prisão, para verificação da legalidade e regularidade da prisão, 

bem como a manutenção da mesma, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

para amanhã, dia 09 de março de 2018, às 14h00min.

 Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 Requisite-se o preso (Art 6º do Provimento 12/2017).

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194713 Nr: 346-91.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia, para CONDENAR o denunciado SEVERO RONDON, brasileiro, 

convivente, natural de Cáceres/MT, nascido aos 06/11/1965, portador do 

RG nº. 6841562, SSP/MT, filho de Clarindo Rondon e de Tereza Ortega, 

residente na Rua Ransai, s/nº., (próximo à Cadeia), Bairro Nova Era, 

Cáceres/MT, como incurso nas penas do artigo 14, da Lei nº. 10.826/03, 

cuja pena passo a dosar: A pena prevista para o crime de porte ilegal de 

arma de fogo de uso permitido é de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) 

anos e multa.Passo a analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código 

Penal. Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal 

infringido. O réu não possui antecedentes (fl. 83/84). A conduta social do 

acusado é normal ao homem médio brasileiro; a personalidade não aferível 

por ausência de prova técnica; Os motivos são inerentes à tipificação. As 

circunstâncias e consequências foram normais para o tipo legal infringido. 

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo 
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legal, em 02 (dois) anos de reclusão e em 10 (dez) dias-multa.Na segunda 

fase, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (prevista 

no artigo 65, III, alínea “d”, do CP). No entanto, deixo de aplicá-la por já ter 

fixado a pena no mínimo legal. Inteligência da Súmula 231, do STJ: “A 

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal”. Não existem agravantes a serem analisadas. 

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, 

razão pela qual torno a pena DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS DE 

RECLUSÃO E EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA, ante a ausência de quaisquer 

outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena.Estabeleço ao 

réu o REGIME ABERTO, levando em conta o que determina o artigo 33, § 

2º, “c” do Código Penal. (...) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228979 Nr: 508-18.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMERSON RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc;

Considerando a participação desta Magistrada no II Fórum Nacional de 

Juízes Criminais – FONAJUC, que realizar-se-á em Brasília – DF, de 15 a 

17 de Março, devidamente autorizada pelo Presidente do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (Exp. CIA nº 

002470-94.2018.8.11.0000), REDESIGNO a audiência de Instrução para o 

dia 21 de Março de 2018, às 16h30min.

 Intimem-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 164651 Nr: 1782-56.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULYEFERSON DA SILVA MORINIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o denunciado JULYEFERSON 

DA SILVA MORINIGA, vulgo “Nene”, brasileiro, solteiro, natural de 

Cáceres/MT, nascido aos 18/06/1994, filho de Rosângela da Silva e de 

Romerio da Cruz Moriniga, residente na Rua dos Professores, nº. 410, 

Bairro Marajoara, Cáceres/MT, das penas do artigo 12, da Lei nº. 

10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo 

Penal.Após o trânsito em julgado, providencie as baixas e anotações de 

estilo, comunicando-se ao Cartório Distribuidor.Isento o denunciado do 

pagamento das custas.Determino que a arma apreendida seja 

encaminhada ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48h (quarenta 

e oito horas), para destruição ou doação aos órgãos de segurança 

pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento da Lei. (artigo 25 

da Lei 10.826/2003).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 164471 Nr: 1626-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ORTIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos etc;

Considerando a participação desta Magistrada no II Fórum Nacional de 

Juízes Criminais – FONAJUC, que realizar-se-á em Brasília – DF, de 15 a 

17 de Março, devidamente autorizada pelo Presidente do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (Exp. CIA nº 

002470-94.2018.8.11.0000), REDESIGNO a audiência de Instrução para o 

dia 09 de Maio de 2018, às 15h00min.

 Intimem-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 226565 Nr: 11830-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPS, CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO - 

OAB:60.332/PR

 Ação penal cod. n. 226565

 Vistos, etc.

 Analisando o caso aqui tratado, assinalo que, é de conhecimento deste 

Juízo que tramita perante a Vara da Infância e Adolescência, medida de 

proteção às crianças, aqui vítimas (Cod. n. 226059), ocasião em que, na 

data de 31/10/2017, ou seja, antes da prisão da denunciada, seus filhos já 

não estavam sob sua responsabilidade, pois foi determinado o acolhimento 

institucional dos infantes K. A. A. da S., E.V.B.C e A.G.C.P.S, em 

instituição de abrigo deste Município, até que seja constatada a 

possibilidade de retorno ao convívio familiar ou para o caso de 

necessidade de colocação em família substituta, bem como foi suspenso o 

direito da genitora, ora denunciada, de visitar os filhos.

 Desta forma, antes de analisar o pedido defensivo de fls. 204/210, 

determino que oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

solicitando o envio, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de cópia das 

decisões proferidas no autos cod. n. 226059, bem como laudos 

psicossociais porventura existentes.

 Com a resposta, retornem os autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cáceres/MT, 9 de março de 2018.

Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 225471 Nr: 11038-18.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 11038-18.2017.811.0006 – Id. 225471

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Denunciado(a): José Aparecido de Oliveira Filiação: Joselino 

Bispo de Oliveira e Maria Vieira de Oliveira, data de nascimento: 

06/10/1966, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO 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 DENUNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito 

policial que, no dia 01/10/2017, às 17h45min, na residência situada na Rua 

Joaquim Murtinho, s/n, Betel, nesta cidade e Comarca de Cáceres-MT, o 

denunciado JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, prevalecendo-se de relações 
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intimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua convivente, a Sra. 

Maria José de Campos, e de seu filho Washington de Campos Oliveira. (...) 

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA como incurso no art. 129, § 9º do Código 

Penal (por duas vezes, em concurso material), cumulado com as 

disposições da Lei nº 11.340/2006 (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado JOSÉ APARECIDO DE 

OLIVEIRA 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, 12 de março de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 219835 Nr: 7055-11.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7055-11.2017.811.0006 –Id. 219835

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): PAULO CESAR DE SOUZA

INTIMANDO: Denunciado(a): Paulo Cesar de Souza, Cpf: 80002315149, 

Rg: 10887458 SSP MT Filiação: Benedito Firmo de Souza e Carlinda 

Oliveira de Souza, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO 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, no dia 8 de junho de 2017, às 10h:00, no interior de uma 

residência situada na Rua Das Palmeiras, n. 750, Bairro Massa Barro II, 

nesta Cidade e Comarca de Cáceres, o denunciado PAULO CESAR DE 

SOUZA, prevalecendo-se de relações intimas de afeto, ofendeu a 

integridade corporal de sua convivente, a Srª Alzira de Moraes. (...) Ante o 

exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia PAULO 

CESAR DE SOUZA como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, 

cumulado com as disposições da Lei nº 11.340/2006, (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado PAULO CESAR 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, 12 de março de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 223501 Nr: 9592-77.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PIRES COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9592-77.2017.811.0006 – Id. 223501

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ALESSANDRO PIRES COUTINHO

INTIMANDO: Denunciado(a): Alessandro Pires Coutinho, Rg: 25636227 

SSP MT Filiação: Doralice Peinado Pires e Joelson Coutinho, data de 

nascimento: 15/04/1997, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO 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, no período noturno do dia 17 de agosto de 2017, na Rua 

Lisboa, s/nº, Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade e comarca de 

Cáceres, o denunciado ALESSANDRO PIRES COUTINHO possuía, no 

interior de sua residência, 01 (uma) munição de uso permitido, calibre 28 

intacta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, conforme laudo pericial de fls. 35/36. (...) Ante o exposto, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALESSANDRO 

PIRES COUTINHO como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/03, (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado ALESSANDRO PIRES 

COUTINHO 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, 12 de março de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 218837 Nr: 6235-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DO SANTOS DELUQUE, RONALDO 

JAIME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, KLEBER DE SOUZA SILVA - OAB:8002

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 6235-89.2017.811.0006 - Id. 218837

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WESLEY DO SANTOS DELUQUE

RONALDO JAIME

INTIMANDO: Denunciado(a): Ronaldo Jaime Filiação: Celestina Jaime, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU RONALDO JAIME, acima qualificado, da r. 

sentença condenatória prolatada em seu desfavor, cuja parte dispositiva 

segue abaixo parcialmente transcrita.

SENTENÇA: “(...) Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, para CONDENAR os réus WESLEY DOS SANTOS DELUQUE, 

brasileiro, nascido em 06/07/1997, filho de Regina dos Santos Deluque, e 

RONALDO JAIME, brasileiro, nascido em 07/06/1990, filho de Celestina 

Jaime, por transgressão aos ditames do art. 33, caput c.c art. 40, inciso 

VI, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual passo à dosimetria. (...) RÉU 

RONALDO JAIME A pena prevista para o crime descrito no art. 33, ‘caput’, 

da Lei 11.343/2006 é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

Atendendo as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da 

Lei 11.343/06, quanto à culpabilidade, verifica-se que o réu é imputável, 

perfeitamente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, portanto, 

culpabilidade bem determinada. O réu é portador de maus antecedentes, 
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ostenta uma condenação penal já transitada em julgado, que não foram 

alcançadas pelo período depurador de cinco anos (fls.156), porém tal será 

sopesada como circunstância agravante, motivo pelo qual não podemos 

considerar que o réu é detentor de antecedentes criminais. Nada consta 

nos autos acerca da personalidade e conduta social; as circunstâncias e 

as consequências do crime foram normais para a espécie; os motivos não 

foram justificáveis. A vítima, nessa espécie delitiva, é a própria sociedade, 

a qual em nada contribuiu para a prática criminosa. Assim, na primeira 

fase dosimétrica fixo-lhe a sanção basilar em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Na segunda fase, verifico a incidência de uma circunstância agravante, 

sendo o denunciado reincidente, frisa-se, uma reincidência específica na 

Lei n. 11.343/03 (fl. 156), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um 

sexto), consoante orientação jurisprudencial no sentido de que 

“(...)Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fração de 

aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, por incidência 

da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código 

Penal, deve ser a usualmente adotada, ressalvada fundamentação 

concreta que justifique outro patamar”(Ap 177588/2016, DES. PAULO DA 

CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2017, Publicado 

no DJE 22/05/2017). Assim, encontro a pena em 05 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão. Na terceira fase, ausente causa de diminuição 

de pena a ser reconhecida, , na medida em que o réu é reincidente, porém, 

constata-se a presença da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 

11.343/06, eis que cabalmente comprovado que o delito foi cometido 

envolvendo adolescente, razão pela qual elevo a pena em 1/6, 

encontrando-a em 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS 

DE RECLUSÃO, O QUE TORNO DEFINITIVA, ausentes circunstâncias 

outras a modificá-la, devendo ser observada a detração do período em 

que esteve presa preventivamente. FIXO O REGIME INICIAL FECHADO 

para o cumprimento da reprimenda, em razão da reincidência (CP, art.33, § 

2º, ‘b’). Em que pese a condenação aqui operada, mantenho o direito do 

réu de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de motivos a 

autorizar a decretação de sua segregação provisória, neste momento. 

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos ou concessão de sursis. DISPOSIÇÕES FINAIS EM COMUM 

Oficie-se à Autoridade Policial para que a substância entorpecente 

apreendida seja imediatamente incinerada, caso ainda não tenha sido, 

lavrando-se o respectivo auto, com cópia a ser igualmente juntada aos 

autos. No mais, com supedâneo no art. 120, do Código de Processo Penal, 

determino a restituição dos aparelhos celulares apreendido, consoante 

termo de Exibição e Apreensão de fls. 17, aos seus legítimos proprietários, 

ante a ausência de ligação ao delito aqui narrado. Após o trânsito em 

julgado, lance os nomes no ‘Rol dos Culpados’, proceda às comunicações 

de praxe e expeça-se guia de execução definitiva e então, arquive-se. 

P.R.I.C. Cáceres/MT, 29 de novembro de 2017. Graciene Pauline Mazeto 

Correa da Costa 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, , digitei.

Cáceres - MT, 12 de março de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228990 Nr: 519-47.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, LUCI ROSA DA SILVA - OAB:2613

 Intimar a advogada do denunciado, Dra. Luci Rosa da Silva, para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 173865 Nr: 9120-81.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE COSTA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.141, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228058 Nr: 12872-56.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFÍRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 Processo nº 12872-56.2017.811.0006 - Cód. 228058

Vistos.

Tendo o réu declinado que possui condições de constituir patrono, 

contudo não o tendo feito no prazo legal, encaminhem-se os autos à 

Defensoria Pública para apresentação de defesa do mesmo.

Cumpra-se, com urgência.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 184917 Nr: 5184-14.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDSON LUIZ ALVES CELESTINO, INGLIDY DOS 

SANTOS CORREA, MYLENA DOS SANTOS RODRIGUES ARANTES, 

GERLAN LOUZADA PEREIRA DA SILVA, OSDILON MELO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES

 Vistos.

Indefiro o pleito de fls. 440, eis que, pelo tamanho dos arquivos gravados 

em audiência, fica inviável o encaminhamento dos mesmos por e-mail.

Ademais, pode o causídico comparecer em cartório com CD ou pen drive e 

solicitar a gravação dos áudios caso seja de seu interesse.

Intime-se a defesa para que, no prazo consecutivo de 05 (cinco) dias, 

apresentem suas derradeiras alegações finais.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 144688 Nr: 2653-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ DE MORAES NAVARRO, 

ALLEF BISPO MACEDO, MAX FRANCISCO ALCANTARA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Autos n° 2653-57.2012.811.0006 – Cód. 144688

Visto.

Ante a insistência na oitiva das testemunhas, conforme consta às fls.197, 

designo o dia 25/04/2018 às 15h30min, para continuação da audiência de 

instrução e julgamento.

Intimem-se cumpra-se.

Expeça-se ao necessário.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210728 Nr: 10519-77.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILTON MARIA DUARTE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Acolho a justificativa do reeducando.Recolham-se eventuais mandados 

de prisão, bem como proceda-se ao necessário para a devida baixa do 

mesmo, se inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão do 

CNJ.Determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes condições 

de seu regime SEMIABERTO:1) trabalhar durante o dia e recolhendo-se às 

suas residências a partir das 19 horas de um dia até as 06:00 do outro, 

nos dias de semana ou de trabalho; 2) Recolher-se em sua residência nos 

finais de semana e feriados em que não estiverem trabalhando; 3) 

Comparecimento mensal em juízo, comunicando ocupação lícita; 4) Não 

mudar do território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia 

autorização deste Juízo; 5) Não freqüentar bares, boates e locais de 

pouca recomendação; 6) Não ingerir bebida alcoólica; 7) Não trazer 

consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade de 

outrem;Observa-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração de 

alguma das condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento 

em Juízo, sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação 

do benefício.Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, 

proceder a leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da 

progressão de regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, 

e indicando que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas 

nesta data poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. 

Na mesma oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do 

mesmo junto a cópia da presente decisão, que oportunamente será 

juntada aos autos pelo sr. gestor.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000184-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000184-14.2018.8.11.0005 REQUERENTE: SUINOBRAS ALIMENTOS 

LTDA REQUERIDO: FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 

Vistos etc. DESIGNO a audiência para o dia 06 de junho de 2018, às 16:00 

horas. Informe o Juízo Deprecado com a máxima URGÊNCIA. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 12 

de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000184-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR Intimo Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte exequente, para providenciar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a 

Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, referente aos dados abaixo especificado: Localidade: Rodovia BR 

364, Posto Gil, S/N, Zona Rural, CEP 78400-000, Diamantino - MT. 

Finalidade da Diligência: OITIVA DE TESTEMUNHA Processo: 

1000184-14.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 96.390,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) Parte Autora: REQUERENTE: 

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: FRIGOESTRELA 

S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000186-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

EURELIO PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

MARIA EMILIA ROSA DA COSTA (EMBARGANTE)

RONALDO RODRIGO PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 399.418.761-34 (PROCURADOR)

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 : 

1000186-81.2018.8.11.0005 EMBARGANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA DA 

COSTA, LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA, MARIA EMILIA ROSA DA 

COSTA, EURELIO PEREIRA DA COSTA, RONALDO RODRIGO PEREIRA DA 

COSTA EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE PROCURADOR: MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração 

(fls. 287/289), interposto contra a decisão proferida às fls. 282/284, 

afirmando haver omissão na mesma. DECIDO. Conheço dos embargos de 

declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, as alegações 

contidas nos embargos declaratórios, SE identificam com as hipóteses 

elencadas no art. 1.022 do CPC. Isso porque, em que pese a garantia 

oferecida pelos embargantes se tratar de imóvel oferecido no último 

contrato, objeto de cobrança na execução em apenso, o mesmo serve 

para garantir o Juízo e suspender a referida execução. Ademais, por ora, 

verifica-se que o imóvel dado em garantia é suficiente para a garantia da 

execução. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO 

– RECURSO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO – BEM 

IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – (...). Se o valor fixado para 

a garantia hipotecária não é suficiente para garantia da execução, deve 

ser facultada a indicação de outros bens a penhora, sem que tal configure 

afronta ao art. 655, parágrafo 1º, do CPC. Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração e JULGO-OS PROCEDENTES, para sanar a 

omissão apontada, e revogar parcialmente o despacho de fls. 282/284, 

somente no que concerne ao recebimento dos embargos, devendo os 

embargos à execução serem recebidos, com efeito suspensivo. 

Certifique-se nos autos da execução (autos tombado sob nº 

1001589-22.2017.8.11.0005) a atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos. Ressalto que a audiência de conciliação e mediação continuará 

na mesma data informada no despacho anterior. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 13 de março de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000962-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA 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 TANGARÁ 
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DA SERRA - MT, com a finalidade de CITAÇÃO. Processo: 

1000962-18.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 397.595,25; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: EDSON 

SANCHES OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000038-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAAD AMERICAS NV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR Intimação do Patrono do Autor para 

que se manifeste no prazo de 05 dias, acerca da certidão ID 12193237. 

Processo: 1000038-70.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 8.513.247,64; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte 

Autora: EXEQUENTE: LAAD AMERICAS NV Parte Ré: EXECUTADO: 

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, FABIANA KROHLING DE SOUZA 

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: 1001414-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROLLEMBERG (AUTOR)

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (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 : 

1001414-28.2017.8.11.0005 AUTOR: IVAN ROLLEMBERG, OSCAR 

VICTOR ROLLEMBERG HANSEN RÉU: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 

Vistos etc. Diante do desinteresse da parte autora para realização de 

audiência de conciliação e a apresentação de contestação nos autos, 

defiro o pedido de cancelamento da audiência designada para a data de 

14/03/2018. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 13 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001608-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. (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 : 

1001608-28.2017.8.11.0005 REQUERENTE: F C LOURENCO CONSTRUCAO 

CIVIL - ME REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A., NASCENTES DO 

XINGU INVESTIMENTOS S.A., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES 

S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que os documentos 

juntados às fls. 96/98 encontram-se ilegíveis. Portanto, intime-se a parte 

autora para juntar documentos legíveis para apreciação do pedido, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 13 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001608-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F C LOURENCO CONSTRUCAO CIVIL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NASCENTES DO XINGU INVESTIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001608-28.2017.8.11.0005 REQUERENTE: F C LOURENCO CONSTRUCAO 

CIVIL - ME REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A., NASCENTES DO 

XINGU INVESTIMENTOS S.A., AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES 

S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que os documentos 

juntados às fls. 96/98 encontram-se ilegíveis. Portanto, intime-se a parte 

autora para juntar documentos legíveis para apreciação do pedido, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 13 de março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88069 Nr: 346-02.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Ignez Assessoria e Consultoria 

Agropecuaria SC, Suzana Todeschini Roveri Sisti, Flávio Fernandes Sisti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32932 Nr: 1125-64.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 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:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

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

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95154 Nr: 2487-57.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simavar de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13369 Nr: 1312-82.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Educacional de Diamantino, Lucinéia 

Santiago Amigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2107 Nr: 629-26.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anildo Alves de Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gracielli de Oliveira Gallego - 

OAB:10755, Pricilla Squinello Nogueira - OAB:11132

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Sem prejuízo do 

exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no 

SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.Expeça-se a 

Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas serão a cargo 

do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o Serajud.Intime(m)

-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28393 Nr: 2190-65.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Belote dos Santos - ME

 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: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13721 Nr: 1629-80.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SED - Sociedade Educacional de Diamantino, 

Lucinéia Santiago Amigo

 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: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161, Renata Oliveira de Paula - OAB:190.318

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103123 Nr: 3020-79.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda, Décio José 

Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Infrutífera a 

providência, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique bens penhoráveis da parte executada.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 90104 Nr: 2437-65.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Leite de Lima Alves, S L de Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Luis Weckerlim 

Fernandes - OAB:17964/PR, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Sérgio Henrique Gomes - OAB:35.245/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Infrutífera a 

providência, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique bens penhoráveis da parte executada.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10824 Nr: 808-13.2000.811.0005

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril - Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho, Santina Ramos, Edson 

Ramos Alves, Fabiana Silveira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristian Barichello - 

OAB:6512/MT, Eduardo Desidério - OAB:40321, Fabio Luis Antônio - 

OAB:31.149/PR, Giovane Moisés Marques dos Santos - OAB:9.647 - 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106444 Nr: 976-53.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88974 Nr: 1317-84.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos e Participações Ltda, nova razão 

social emp. Agro Amazônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delírio Merisio, Maria Luciana Procópio Merísio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 19157 Nr: 1957-39.2003.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Cláudio Viecilli, João Alfredo Viecilli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana Esteves Monteiro ( 

Defensora Pública ) - OAB:100180

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Sem prejuízo do 

exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no 

SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.Expeça-se a 

Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas serão a cargo 

do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o Serajud.Intime-se 

o advogado do petitório de fls. 242, para juntar procuração ou 

substabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, para possível análise do 

requerido.Proceda-se com a exclusão do devedor Sr. João Alfredo Viecili, 

conforme requerido em petitório de fls. 239/240.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17229 Nr: 771-78.2003.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrop. Mista Portal da Amazônia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Lairto Cargnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88916 Nr: 1250-22.2013.811.0005
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wandyr Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45522 Nr: 2179-60.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedenir Mori, Wellington Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110119 Nr: 2654-06.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira Lima, Aparecida Manoel Ferreira 

Lima

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112365 Nr: 3884-83.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neila Fatima de Almeida, Kleber dos Santos 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11692 Nr: 1662-07.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flori Taborda de Freitas, Adevir Neres

 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:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 655 Nr: 64-57.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Resino Neto, João Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:MT/5208, Valquíria Pereira Barbosa - OAB:MT4130

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9223 Nr: 1606-08.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar s/a Industria e Comercio, Edson Teles de 

Figueiredo Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ramos Bueno, Davi Bueno Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moema Viana Reginato 

Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva - 

OAB:6.593, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT
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 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s), sob pena de arquivamento do feito.Nos termos do 

§ 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4454 Nr: 283-36.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Microquímica Indústrias Químicas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2598 Nr: 110-75.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A - Industria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Teixeira Pithan, Vitor José Domoncel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 446/448.Proceda-se com a 

avaliação do bem penhorado, lavrando-se o respectivo auto e intime-se o 

executado dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o bem 

penhorado.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109956 Nr: 2567-50.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza, Alexsandro 

Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101238 Nr: 2086-24.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira da Silva, Jucimara da Silva 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte autora 

para informar o endereço da parte devedora Srª Jucimara da Silva 

Ferreira, para possível citação.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110746 Nr: 3042-06.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso, Roseli Regina Lance 

Totti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizado o bloqueio do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Infrutífera a providência, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) 

parte(s) executada(s).Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17046 Nr: 623-67.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Venturim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sócrates Gil Silveira Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Abuês Nery Dasilva - 

OAB:21.478-GO, Juscelino Barreto Monteiro. - OAB:3.764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Sob o pálio da prioridade da tramitação (idoso).

O postulado de fl. 741 noticia o falecimento da parte devedora, juntando 

aos autos a Certidão de Óbito (fl. 742), em que consta que o mesmo era 

casado e que deixou 04 filhos e bens a inventariar.

Com efeito, o art. 110 do CPC de 2015, dispõe que: “Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”, o que implica 

na suspensão do processo. Por outro lado, dispõe o art. 75, inciso VII, de 
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mesmo diploma processual, que o inventariante representará o espólio em 

juízo, ativa e passivamente.

Sobre o instituto da sucessão processual registra-se que, enquanto não 

partilhados os bens, a parte será o próprio espólio que, como visto, será 

representado pelo inventariante, sendo que, uma vez realizada a partilha 

ou inexistente bens, os herdeiros sucede a parte falecida.

No entanto, para dar fim ao cumprimento do art. 110 do CPC de 2015, 

necessário se faz a habilitação dos sucessores processuais, na forma 

dos artigos 687 a 692 de mesmo “codex”, pelo que a habilitação pode 

ocorrer no próprio processo, de conformidade com o art. 689.

Ante o exposto, DETERMINO as seguintes providências:

 a) intime-se o advogado do exequente para que informe aos autos, em 

(30) trinta dias, se há abertura de inventário com a consequente 

nomeação de inventariante, como também junte ao feito a certidão de 

casamento para verificação do previsto no art. 1829 do CC/02;

 Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124369 Nr: 562-84.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bobadilha

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da peça necessária 

ao cumprimento do ato deprecado (procuração).

Aportando a peça faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83827 Nr: 2928-43.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Bende Rodrigues, Sérgio Fernando 

Lopes, Vera Elisabete Bende Rodrigues Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:25276, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - OAB:53.612 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

CNH CAPITAL S/A em face de VALTER BRENDE RODRIGUES e outros, 

todos devidamente qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo.

A parte exequente informa (fl. 169) o cumprimento do acordo.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo.

A parte exequente informa (fl. 169) o cumprimento do acordo, pugnando, 

ainda, pela extinção do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Eventuais custas pela parte devedora.

 Honorários conforme pactuado.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121703 Nr: 3944-22.2017.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Lasch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercilio Vili Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eugênio Lasch - OAB:8565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que a finalidade da presente carta 

precatória é proceder a imissão de posse do Sr. Eugênio Lasch, nos 

imóveis matriculados sob nº 14.985 e 12.832 – RGI desta Comarca de 

Diamantino/MT, com a observação de que o imóvel está na posse de 

terceiro, Sr. Mario Guardado Rodrigues e, afim de evitar a imissão, 

poderia, o Sr. Mário, garantir o juízo, prestando caução real e idônea.

O Ofício sob nº 88/2018, oriundo da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT, juntado às fls. 186 verso, informa que foi prestada caução 

idônea.

Ante o exposto, com as informações do Juízo Deprecante, informado a 

prestação da caução, fica prejudicado o cumprimento da missiva.

Via de consequência, cancelo a decisão de fls. 199.

DEVOLVA-SE a presente missiva, consignando as nossas homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000215-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MANTELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EFIGENIA PEDRO MANTELI (RÉU)

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000215-34.2018.8.11.0005 

AUTOR: MARCOS MANTELLI RÉU: ALCIDES MANTELLI JUNIOR, EFIGENIA 

PEDRO MANTELI Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Pedido 

Liminar ajuizada por MARCOS MANTELLI em face de ALCIDES MANTELLI 

JUNIOR e EFIGÊNIA PEDRÃO MANTELLI, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Relata a parte autora que os requeridos firmaram um acordo de 

confissão de dívida, para quitação do valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito 

mil reais), originada de empréstimo particular de dinheiro entre ambos, 

onde ele é credor e os requeridos devedores. Afirma que o requerido 

deveria efetuar o pagamento no final do mês de abril de 2017, da quantia 

de 296 arrobas de boi, que deveria ser pago no valor a vista do dia em 

arrobas de boi gordo do frigorífico de Diamantino/MT. Alega que procurou 

o requerido por diversas vezes para quitar o débito, mas não obteve êxito. 

Requer a medida liminar para que seja efetuado o bloqueio via bacen jud 

nas contas dos réus, no importe de R$ 41.960,83 (quarenta e um mil 

novecentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), e a 

inalienabilidade e intransferibilidade dos bens do requerido. DECIDO. 

Inicialmente, passo a análise do pedido de Justiça Gratuita. Sabe-se que o 

Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

"Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 

ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pela Declaração de Hipossuficiência (fls. 

18) demonstra que a parte autora não possui rendimentos suficientes para 

o desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Além disso, o fato de 

estar representada em Juízo por advogado particular não impede o 

deferimento do pedido, pois o critério para a aferição é a capacidade 

econômica. Assim, diante dos documentos colacionados aos autos pela 
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parte autora, e não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no 

sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, 

deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de 

futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Com efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo". Pois bem, verifico que com o presente pedido 

de antecipação de tutela a parte requerente pretende ver satisfeita a 

própria tutela que busca com a referida ação, todavia, insta ressaltar que 

o pedido de tutela de urgência não se refere à própria tutela que se 

reclama, mas aos efeitos que esta tende a produzir no plano material e 

que não possam aguardar o momento oportuno para que tal ocorra, sob 

pena de não mais terem utilidade para o titular do direito; sendo certo que a 

antecipação não diz respeito a eficácia preponderante da sentença, posto 

que esta implica juízo declarativo de certeza e não de probabilidade. Fredie 

Didier Jr., in Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2007, ensina que: “A tutela 

antecipada é a decisão provisória (urgente, sumária, temporária e 

precária) que satisfaz, total ou parcialmente, imediatamente o direito 

material deduzido. É a antecipação da eficácia da decisão final; é a 

concessão imediata de efeitos da tutela jurisdicional final”. Ora, não pode a 

requerente obter a satisfação do provimento final pretendido por meio do 

instituto da antecipação dos efeitos da tutela, eis que a finalidade do 

instituto é assegurar a ocorrência dos escopos do processo, incidindo 

sobre efeitos e não sobre o provimento em si mesmo considerado. 

Vejamos: “TUTELA ANTECIPADA - Renovatória de contrato de locação - 

Pedido em sede de tutela idêntico ao da ação principal - Pretensão de 

antecipação do próprio provimento declaratório final da sentença de mérito 

- Inadmissibilidade - Circunstância produtora de inequívoca violação à 

garantia constitucional do devido processo legal - Antecipação indeferida - 

Recurso improvido. Agravo de Instrumento n. 961.663-00/5.” (TJSP - 

Tribunal de Justiça de São Paulo, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

Andrade Neto, 09/05/07). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 06 de 

junho de 2018, às 16:30 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de 

seus procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), 

para realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, 

conclusos para homologação. Caso não alcançada a composição em 

audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, citada para, 

querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, expressamente o 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias 

ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do 

exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 12 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000230-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SCHUTZE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

ICATU (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000230-03.2018.8.11.0005 

AUTOR: VERA LUCIA SCHUTZE RÉU: ICATU, SICREDI CENTRO NORTE 

Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Inicialmente, 

passo a análise do pedido de Justiça Gratuita. Sabe-se que o Novo Código 

de Processo Civil admite a carência momentânea de recursos, prevendo a 

possibilidade de o benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a 

redução e parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A 

gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos 

processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pela Declaração de Hipossuficiência (fls. 

17) demonstra que a parte autora não possui rendimentos suficientes para 

o desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Além disso, o fato de 

estar representada em Juízo por advogado particular não impede o 

deferimento do pedido, pois o critério para a aferição é a capacidade 

econômica. Assim, diante dos documentos colacionados aos autos pela 

parte autora, e não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no 

sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, 

deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de 

futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. O artigo 396 do NCPC preceitua que o juiz pode ordenar que a 

parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Assim, a 

inicial dever conter, além dos requisitos ordinários, os cominados no art. 

397: “I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou 

coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com 

o documento ou a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o 

requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em 

poder da parte contrária”. Em análise da petição inicial e documentos 

anexados, observo que neles se encontram presentes os requisitos do 

art. 397 do NCPC. Todavia, não há que se cogitar na hipótese em exame 

da concessão de liminar de exibição, já que tal medida implicaria em 

indevida satisfatividade, esgotando-se, por completo, o objeto da presente 

ação cautelar, além de privar o requerido da possibilidade de opor-se ao 

pedido de exibição. A esse respeito, assim já se decidiu: “AGRAVO. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIMINAR. 

INDEFERIMENTO. Caso em que a liminar, na cautelar de exibição, esgotaria 

o objeto da lide, deixando a parte ré sem o direito de se defender. Ausente 

o risco de dano, mostra-se prudente, primeiro, conhecer-se das razões da 

eventual negativa da parte agravada. NEGADO SEGUIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO”. (TJ-RS - Agravo de Instrumento AG 

70051183259 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 17/10/2012). Ante o 

exposto, determino que o requerido seja citado para responder no prazo 

de 05 (cinco) dias (CPC, art. 398). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Diamantino, 12 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000201-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VPG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BARALDI GARCIA OAB - SC23227 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO PRINCESA LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIRCEU PINHATTI MENDES OAB - 188.688.869-87 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000201-50.2018.8.11.0005 

AUTOR: VPG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA RÉU: INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PESCADO PRINCESA LTDA. REPRESENTANTE: DIRCEU 

PINHATTI MENDES Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Pedido 

Liminar ajuizada por VPG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA em face de 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS PRINCESA LTDA, ambos 
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devidamente qualificados nos autos. Relata a parte autora que iniciou 

relação comercial com a requerida em 2013, a qual necessitava de seus 

serviços para elaboração de projetos que visavam a construção futura de 

um frigorífico de peixes e uma fábrica de rações neste estado. Alega que 

a requerida concordou com as condições de pagamento e efetuou o 

pagamento de R$ 108.150,00 (cento e oito mil e cento e cinquenta reais). 

Afirma que a requerida solicitou novamente os serviços da autora para a 

realização da continuidade do projeto, contudo, não efetuou os referidos 

pagamentos. Requer a medida liminar para que a ré deposite em conta 

vinculada o valor incontroverso da dívida, no importe de R$ 178.547,30 

(cento e setenta e oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta 

centavos) ou que arreste bens suficientes para garantir a futura 

execução. DECIDO. Com efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe que, ‘in 

verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perito de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo". Pois bem, verifico que com o 

presente pedido de antecipação de tutela a parte requerente pretende ver 

satisfeita a própria tutela que busca com a referida ação, todavia, insta 

ressaltar que o pedido de tutela de urgência não se refere à própria tutela 

que se reclama, mas aos efeitos que esta tende a produzir no plano 

material e que não possam aguardar o momento oportuno para que tal 

ocorra, sob pena de não mais terem utilidade para o titular do direito; 

sendo certo que a antecipação não diz respeito a eficácia preponderante 

da sentença, posto que esta implica juízo declarativo de certeza e não de 

probabilidade. Fredie Didier Jr., in Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2007, 

ensina que: “A tutela antecipada é a decisão provisória (urgente, sumária, 

temporária e precária) que satisfaz, total ou parcialmente, imediatamente o 

direito material deduzido. É a antecipação da eficácia da decisão final; é a 

concessão imediata de efeitos da tutela jurisdicional final”. Ora, não pode a 

requerente obter a satisfação do provimento final pretendido por meio do 

instituto da antecipação dos efeitos da tutela, eis que a finalidade do 

instituto é assegurar a ocorrência dos escopos do processo, incidindo 

sobre efeitos e não sobre o provimento em si mesmo considerado. 

Vejamos: “TUTELA ANTECIPADA - Renovatória de contrato de locação - 

Pedido em sede de tutela idêntico ao da ação principal - Pretensão de 

antecipação do próprio provimento declaratório final da sentença de mérito 

- Inadmissibilidade - Circunstância produtora de inequívoca violação à 

garantia constitucional do devido processo legal - Antecipação indeferida - 

Recurso improvido. Agravo de Instrumento n. 961.663-00/5.” (TJSP - 

Tribunal de Justiça de São Paulo, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

Andrade Neto, 09/05/07). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 06 de 

junho de 2018, às 16:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de 

seus procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), 

para realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, 

conclusos para homologação. Caso não alcançada a composição em 

audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, citada para, 

querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, expressamente o 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias 

ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do 

exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 12 de março de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST OAB - MT9570/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

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 : 

1000052-54.2018.8.11.0005 REQUERENTE: ADEILZA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LOCALIZA CUIABA ALUGUEL DE CARROS LTDA 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação de Danos e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ADEILZA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de LOCALIZA RENT CAR/LOCALIZA 

CUIABÁ ALUGUÉL DE CARROS LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em postulado de fls. 30, a parte autora pugna pela desistência 

do feito e por consequência sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. 

Da análise dos autos, verifico que o demandado não foi citado. Dessa 

forma, não existe óbice para a homologação da desistência do presente 

feito, requerido pela parte autora. HOMOLOGO a desistência da ação para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Determino a liberação do depósito judicial vinculado a este processo a 

parte autora. Oficie-se a Conta única. Sem custas e honorários. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001283-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS KAZUO YANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAYER S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001283-53.2017.8.11.0005 EMBARGANTE: CARLOS KAZUO YANO 

EMBARGADO: BAYER S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração (fls. 117/119), interposto pela parte autora contra a decisão 

proferida às fls. 108/111, afirmando haver obscuridade ou contradição na 

“decisum” que deferiu o parcelamento das custas processuais, indeferiu o 

pedido de suspensão da execução e a exclusão do nome do embargante 

dos órgãos de restrição ao crédito. DECIDO. Conheço dos embargos de 

declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, as alegações 

contidas nos embargos declaratórios, NÃO se identificam com as 

hipóteses elencadas no art. 1.022 do NCPC. Isso porque, como cediço, 

cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material (art. 1.022 do NCPC), o que não se evidenciou no 

caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, precisa e não 

apresenta qualquer contradição ou obscuridade, considerando-se que 

sua fundamentação afasta qualquer rediscussão. Neste sentido, são 

incabíveis embargos de declaração utilizados: "Com a indevida finalidade 

de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo julgador." (RTJ 164/793). Ante o exposto, conheço dos 

embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES, mantendo 

incólume a decisão proferida às fls. 108/111. Mantenho a audiência de 

conciliação e mediação para a data de 14/03/2018. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Diamantino, 13 de março de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 116674 Nr: 1619-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo José Ferreira, Jeferson Messias Santana 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos Pereira - 

OAB:11810-MT, NADJA BARROS MARTINS - OAB:21491/O

 DADOS DO PROCESSO

Autos: 1619-74.2017.8.11.0005

Parte autora: Ministério Público

Parte ré: Jairo José Ferreira e Jeferson Messias Santana de Oliveira

 Diamantino/MT, 12 de março de 2018, às 15:15 horas

PRESENTES

Juiz de Direito: Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Promotora de Justiça: Gileade Pereira Souza Maia

OCORRÊNCIAS

I – O Sistema Penitenciário informou, por telefone, a impossibilidade de 

apresentar os acusados na presente audiência.

DELIBERAÇÕES

I – Em decorrência da não apresentação dos acusados redesigno o 

presente ato para o dia 27.3.2018, às 14 horas.

II – Oficie-se requisitando a apresentação dos acusados.

Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado por todos.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Promotora de Justiça:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 41889 Nr: 2687-40.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Aparecido Gonçalves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Paulo Rogério de Souza Milléo - 

OAB:SC.7654, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT, Silvia 

Pacheco Castanho - OAB:15680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2687-40.2009.8.11.0005.

I – O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe impugnação 

sustentando, em síntese, excesso de execução decorrente do erro no 

período a ser pago (fls. 179/185).

O embargado apresentou manifestação pedindo a improcedência da 

impugnação (fls. 197/200).

É o relatório. Decido.

Sustenta o executado excesso de execução com fundamento em 01 

ponto, qual seja: (i) erro no período a ser pago.

Em análise dos autos, constato que a data do início do benefício é de 

21.3.2013, sendo certo que o pagamento teve início em 17.2.2014, com 

desconto das verbas pagas a título de auxílio doença por acidente de 

trabalho (fls. 164/168).

Posto isso, acolho a impugnação com o fim de fixar o valor devido, incluído 

os honorários advocatícios, em R$ 196,55.

II – Int.

Cuiabá/MT, 12 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 112779 Nr: 4108-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln, Nilvo Pedro Lanza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Autos nº 4108-21.2016.811.0005

I. Compulsando os autos observo que existe valor bloqueado, de tal forma 

conforme decisão retro determino o desbloqueio do saldo remanescente 

de R$ 14.415,19 de Nilvo Pedro Lanza.

II. Int.

III. Dê-se vista ao Ministério Público.

 Diamantino/MT, 10 de outubro de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91809 Nr: 389-02.2014.811.0005

 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: Fernando Cezar Lanzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Vattos, Maria Aparecida da Silva 

Vattos, Antônio Valmir Vattos, Paulo Geraldo Vattos, Marinete de Fátima 

Ignácio Vattos, Rosinei de Fatima Barchi Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:11564-A

 Autos n. 389-02.2014.8.11.0005.

I. Segue sentença de procedência parcial dos pedidos formulados na 

inicial.

II. Em decorrência da procedência parcial dos pedidos e considerando a 

existência de saldo nos autos n. 0002932-22.2007.8.11.0005 determino o 

bloqueio de 12,5% em relação a cota parte do autor.

Posto isso, oficie-se a Primeira Vara de Diamantino/MT com o fim de 

bloquear 12,5% do saldo decorrente do acordo entabulado nos autos n. 

0002932-22.2007.8.11.0005.

III. Int.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 91809 Nr: 389-02.2014.811.0005

 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: Fernando Cezar Lanzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Vattos, Maria Aparecida da Silva 

Vattos, Antônio Valmir Vattos, Paulo Geraldo Vattos, Marinete de Fátima 

Ignácio Vattos, Rosinei de Fatima Barchi Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:11564-A

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial 

com o fim de:(i) reconhecer a qualidade de herdeiro do autor;(ii) impor aos 

réus a obrigação de restituir seu quinhão hereditário na cota parte de 

12,5% em relação ao imóvel objeto da matrícula n. matrícula n. 30.326 – 

CRI de Diamantino/MT, com frutos e acessórios até a entrega;(iii) revogar 

as decisões de fls. 155/157 e 174/175, com consequente baixa da 

restrição;(iv) extinguir o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno 

os réus ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, Código 

de Processo Civil. P. R. I. C.Diamantino/MT, 13 de março de 2018.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28356 Nr: 2138-69.2005.811.0005
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sócrates Gil Silveira Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciene Araújo Alvares 

Marcondes - OAB:13.904-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2138-69.2005.811.0005 – cód. 28356

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Município de Diamantino/MT

PARTE REQUERIDA: SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO

INTIMANDOS: INVENTARIANTE/HERDEIROS DO ESPÓLIO DE SÓCRATES 

GIL SILVEIRA MELO, CPF nº 09719091991, RG nº 561143 SSP/PR, 

Filiação: Socrates Silveira Melo e Josefina Teixeira Mello, data de 

nascimento: 16/07/1944, brasileiro, natural de Cornélio Procópio-PR.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE EVENTUAL INVENTARIANTE/HERDEIROS DO 

REQUERIDO, acima qualificado, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor de R$ 566,57, no prazo de 05 dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

PROTESTO, nos termos do Provimento 88/2014-CGJ.

 Eu, Patrícia Ferreira Vargas, Gestora Administrativa III, digitei.

 Diamantino - MT, 12 de março de 2018.

Patrícia Ferreira Vargas

Gestora Administrativa III

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 13346 Nr: 1297-16.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT, 

Cleverson de Figueiredo Pintel, Raimar Abilio Bottega, Jean Luis Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson de Figueiredo Pintel 

- OAB:5380/MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B, Jean Luís Teixeira - OAB:4.737/MT, Murillo Espinola 

de Oliveira Lima - OAB:3127-A, Raimar Abilio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Magalhães Gonçalves - 

OAB:8271/SC, Orlando Gonçalves - OAB:10776-B/MT

 Autos n. 1297-12.2001.8.11.0005.

I. Consta da petição e documentos de fls. 433/441 a regularização parcial 

das pendências em relação ao acordo.

O Ministério Público, por sua vez, reitera a impugnação em relação as 

cláusulas 3.4 e 3.6, que estabelecem, em síntese, o vencimento 

antecipado da obrigação com consequente perda dos bônus, descontos e 

vantagens em caso de inadimplemento (fls. 443/445).

 Em relação a esse ponto, constato que a cláusula 1.3 prevê 

expressamente a novação da dívida, na forma do artigo 360 do Código 

Civil.

Estabelece o artigo 360, inciso I, do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e 

substituir a anterior;

Ao comentar esse dispositivo, Flávio Tartuce ensina:

A novação, tratada entre os arts. 360 a 367 do CC, pode ser definida 

como uma forma de pagamento indireto em que ocorre a substituição de 

uma obrigação anterior por uma obrigação nova, diversa da primeira 

criada pelas partes. Seu principal efeito é a extinção da dívida primitiva, 

com todos os acessórios e garantias, sempre que não houver estipulação 

em contrário (art. 364 do CC). (Manual de Direito Civil, p. 290)

Em síntese: (i) a existência de novação acarreta a extinção e substituição 

da dívida anterior; (ii) a nova obrigação extingui a dívida primitiva, com 

todos os acessórios e garantias, salvo se houver estipulação em 

contrário.

Nesse aspecto, constato que apesar da possibilidade de manter os 

acessórios e garantias não é possível restabelecer o crédito anterior, pois 

este foi extinto pela novação. Assim, conclui-se pela homologação do 

acordo, salvo em relação as cláusulas 3.4 e 3.6.

Posto isso:

(i) homologo o acordo de fls. 435/437, com exceção das cláusulas 3.4 e 

3.6, conforme prevê o artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil;

(ii) mantenho a decisão de fl. 442, pelos seus próprios fundamentos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 10908 Nr: 878-30.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT, 

Cleverson de Figueiredo Pintel, Raimar Abilio Bottega, Jean Luis Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson de Figueiredo Pintel 

- OAB:5380/MT, Ernesto Borges Neto - OAB:8323-MS, Evandro 

Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-B, Jean Luís Teixeira - 

OAB:4.737/MT, Raimar Abilio Bottega - OAB:3882/MT, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 878-30.2000.8.11.0005.

I. Consta da petição e documentos de fls. 375/392 e 408/415 a 

regularização parcial das pendências em relação ao acordo.

O Ministério Público, por sua vez, reitera a impugnação em relação as 

cláusulas 3.4 e 3.6, que estabelecem, em síntese, o vencimento 

antecipado da obrigação com consequente perda dos bônus, descontos e 

vantagens em caso de inadimplemento (fls. 410 e verso).

 Em relação a esse ponto, constato que a cláusula 1.3 prevê 

expressamente a novação da dívida, na forma do artigo 360 do Código 

Civil.

Estabelece o artigo 360, inciso I, do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e 

substituir a anterior;

Ao comentar esse dispositivo, Flávio Tartuce ensina:

A novação, tratada entre os arts. 360 a 367 do CC, pode ser definida 

como uma forma de pagamento indireto em que ocorre a substituição de 

uma obrigação anterior por uma obrigação nova, diversa da primeira 

criada pelas partes. Seu principal efeito é a extinção da dívida primitiva, 

com todos os acessórios e garantias, sempre que não houver estipulação 

em contrário (art. 364 do CC). (Manual de Direito Civil, p. 290)

Em síntese: (i) a existência de novação acarreta a extinção e substituição 

da dívida anterior; (ii) a nova obrigação extingui a dívida primitiva, com 

todos os acessórios e garantias, salvo se houver estipulação em 

contrário.

Nesse aspecto, constato que apesar da possibilidade de manter os 

acessórios e garantias não é possível restabelecer o crédito anterior, pois 

este foi extinto pela novação. Assim, conclui-se pela homologação do 

acordo, salvo em relação as cláusulas 3.4 e 3.6.

Posto isso:

(i) homologo o acordo de fls. 409/411, com exceção das cláusulas 3.4 e 

3.6, conforme prevê o artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil;

(ii) mantenho a decisão de fl. 416, pelos seus próprios fundamentos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 10910 Nr: 880-97.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT, 
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Cleverson de Figueiredo Pintel, Raimar Abilio Bottega, Jean Luis Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson de Figueiredo Pintel 

- OAB:5380/MT, Ernesto Borges Neto - OAB:8323-MS, Evandro 

Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-B, Jean Luís Teixeira - 

OAB:4.737/MT, Raimar Abilio Bottega - OAB:3882/MT, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Autos n. 880-97.2000.8.11.0005.

I. Consta da petição e documentos de fls. 193/200 a regularização parcial 

das pendências em relação ao acordo.

O Ministério Público, por sua vez, reitera a impugnação em relação as 

cláusulas 3.4 e 3.6, que estabelecem, em síntese, o vencimento 

antecipado da obrigação com consequente perda dos bônus, descontos e 

vantagens em caso de inadimplemento (fls. 238/239).

 Em relação a esse ponto, constato que a cláusula 1.3 prevê 

expressamente a novação da dívida, na forma do artigo 360 do Código 

Civil.

Estabelece o artigo 360, inciso I, do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e 

substituir a anterior;

Ao comentar esse dispositivo, Flávio Tartuce ensina:

A novação, tratada entre os arts. 360 a 367 do CC, pode ser definida 

como uma forma de pagamento indireto em que ocorre a substituição de 

uma obrigação anterior por uma obrigação nova, diversa da primeira 

criada pelas partes. Seu principal efeito é a extinção da dívida primitiva, 

com todos os acessórios e garantias, sempre que não houver estipulação 

em contrário (art. 364 do CC). (Manual de Direito Civil, p. 290)

Em síntese: (i) a existência de novação acarreta a extinção e substituição 

da dívida anterior; (ii) a nova obrigação extingui a dívida primitiva, com 

todos os acessórios e garantias, salvo se houver estipulação em 

contrário.

Nesse aspecto, constato que apesar da possibilidade de manter os 

acessórios e garantias não é possível restabelecer o crédito anterior, pois 

este foi extinto pela novação. Assim, conclui-se pela homologação do 

acordo, salvo em relação as cláusulas 3.4 e 3.6.

Posto isso:

(i) homologo o acordo de fls. 197/199, com exceção das cláusulas 3.4 e 

3.6, conforme prevê o artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 13 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 104257 Nr: 237-80.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diane Vieira de Vasconselos Alves, Maria 

Adélia Daltro de Souza, Comércio de Combustíveis Alto da Bela Vista Ltda, 

P.R. Papelaria e Grafica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, ERIS ALVES PONDE - OAB:13830, Gildo Capeleto - 

OAB:7288-A, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22786/O, Julio 

César Espirito Santo - OAB:OAB/MT 15.934-E, Karine de Souza 

Correia - OAB:21122

 Intimação dos Patronos dos Requeridos, para que fiquem cientes dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 721/725 e querendo se manifestem 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 28990 Nr: 329-10.2006.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Donizetti Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Paula Costa - 

OAB:10952/MT

 Intimação do Patrono do Executado para requer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 103333 Nr: 3126-41.2015.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, MSSdO, TSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur-Carlos Santos França - 

OAB:22850/0 - MT

 Intimação do Patrono do Requerido, para que fique ciente do 

desarquivamento dos autos, e se manifeste no prazo de 05 dias.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 40401 Nr: 1264-45.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josedith Marques de Arruda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Miquelin Monaro 

Rangel - OAB:17007/MT, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intimar o procurador do requerido que o presente autos encontra-se na 

Secretaria para as providencias necessarias, no prazo legal.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010802-69.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010802-69.2013.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE FRANCISCO SOUSA 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 13 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010804-39.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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CLIMERIO PAULO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010804-39.2013.8.11.0005 REQUERENTE: CLIMERIO PAULO DE SOUSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 13 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014319-82.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8014319-82.2013.8.11.0005 

REQUERENTE: DEVANIR ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 13 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-23.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS KONAGESKI (REQUERENTE)

TATIANA FIUMARO TOSTA KONAGESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FIUMARO TOSTA OAB - SP0244517A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010419-23.2015.8.11.0005 REQUERENTE: LUCAS KONAGESKI, TATIANA 

FIUMARO TOSTA KONAGESKI REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 

dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se 

pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 

dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 13 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014318-97.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8014318-97.2013.8.11.0005 

REQUERENTE: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 13 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-14.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO PINHATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO/SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010288-14.2016.8.11.0005 

REQUERENTE: MARCELO APARECIDO PINHATA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO/SA Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, 

no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, 

intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do 

julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 13 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010482-48.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEKSIAN SCHENKEL DE BASTIANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO OAB - MT22956/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar a procuradora da exequente para manifestar quanto 

informação do executado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012337-96.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY CANDIOTTO (REQUERENTE)

ANDERSON CANDIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8012337-96.2014.8.11.0005 REQUERENTE: ANDERSON CANDIOTTO, 

BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY CANDIOTTO REQUERIDO: SATELITE 

SERVICOS AUXILIARES LTDA - ME Vistos. Inicialmente DETERMINO seja 

corrigida a autuação, vez que a requerida é a empresa TAM LINHAS 

AÉREAS, devendo seus advogados serem intimados da presente decisão. 

Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para 
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corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso 

em apreço, os embargantes sustentam que houve omissão na sentença 

que extinguiu o processo em razão da coisa julgada, argumentando que 

a s  d e m a n d a s  n .  8 0 1 0 6 2 8 - 7 6 . 2 0 1 2 . 8 . 1 1 . 0 0 1 1  e  n . 

8010619-17.2012.8.11.0011, que tramitaram na Comarca de Mirassol do 

Oeste, não possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e 

pedidos do processo em apreço, não havendo, portanto, que se falar em 

coisa julgada. Os embargantes alegam que o processo de n. 

8010628-76.2012.8.11.0011 que tramitou na Comarca de Mirassol do 

Oeste/MT foi interposto somente por Bianca Chinen Franco de Godoy 

Candiotto visando o ressarcimento dos danos materiais pela remarcação 

de passagem (milhas descontadas do programa fidelidade de seu marido) 

e danos morais pelo ato suposto ato ilícito praticado, enquanto o processo 

de nº 8010619-17.2012.8.11.0011 foi interposto somente pelo Sr. 

Anderson Candiotto visando o ressarcimento também de danos materiais e 

morais mas em relação a sua passagem remarcada. Sustentam que o 

processo proposto pela Sr. Bianca foi extinto por ausência de legitimidade 

ativa, uma vez que o plano fidelidade de milhas seria de titularidade do Sr. 

Anderson Candiotto. Por outro lado, no processo proposto pelo Sr. 

Anderson, foi proferida sentença de procedência dos pedidos, 

determinando a restituição em dobro das milhas cobradas indevidamente 

no programa fidelidade do embargante, referente à passagem aérea 

deste, bem como condenação por danos morais. Argumentam, assim, que 

a presente demanda visa o ressarcimento dos danos materiais e morais 

concernente aos descontos de milhas do plano fidelidade do Sr. 

Anderson, em virtude da remarcação da passagem aérea tirada em nome 

da Sr. Bianca, restando evidente que em que pese a similaridade das 

causas de pedir, estas não são idênticas, tratando-se de objeto distinto, 

inexistindo coisa julgada entre os processos. Em análise dos autos, 

verifico que os embargos merecem acolhimento, haja vista que de fato não 

há coisa julgada entre a presente demanda e o processo n. 

8010619-17.2012.8.11.0011, vez que o objeto e pedido deste processo 

diverge daquele. É que duas passagens foram tiradas com milha no cartão 

fidelidade do reclamante Anderson, e, ao realizar a remarcação das 

passagens, em razão de força maior impedindo a viagem inicialmente 

pretendida, para cada uma das passagens remarcadas a reclamada 

cobrou 1.000 milhas em transações distintas. Dessa forma, ACOLHO os 

embargos de declaração opostos pelos embargantes, afastando a 

ocorrência de coisa julgada e passo ao julgamento do processo. Em 

relação a requerente Bianca Chinen Franco de Godoy Candiotto, como 

constou na sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa, entendo que 

a questão preliminar permanece. É que o desconto irregular das milhas do 

programa de pontos de seu marido em nada afetou sua esfera jurídica, 

vez que a nova passagem foi emitida e não houve qualquer problema com 

o novo vôo adquirido. O suposto problema ocorrido foi eminentemente 

econômico, com desconto supostamente irregular no programa de pontos 

de seu marido. O fato do suposto desconto irregular ter ocorrido no 

programa de milhas de seu marido em razão da passagem tirada em seu 

nome não lhe legitima a pleitear qualquer dano, vez que sua esfera jurídica 

de forma alguma foi afetada. Para a repropositura de processo extinto por 

ilegitimidade é necessário que a parte sane o vício apontado e, no caso, o 

vício, ao menos em relação à autora, não foi sanado nem há como sanar. 

É certo que as sentenças terminativas não fazem coisa julgada material, 

mas somente coisa julgada formal, porém sanar o vício é condição 

necessária para a repropositura em razão da preclusão consumativa. 

Sobre essa interessante e complexa questão processual, por todos, o 

voto do saudoso ex-ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira no EREsp 

160.850-SP. Assim, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa da 

autora Bianca para requerer tanto danos materiais quanto danos morais. 

Em relação ao autor Anderson Candiotto tenho que a pretensão procede. 

É que pretende o autor a reparação por danos morais e materiais em 

virtude de milhas descontadas pela empresa Requerida a título de multa 

pela remarcação de bilhete aéreo tirado em nome de sua esposa Bianca, 

junto ao programa de fidelidade que o requerente Anderson Candiotto 

possui com a reclamada. Verifica-se que de fato houve a cobrança de 

multa no programa de fidelidade do Sr. Anderson Candiotto pela 

remarcação do bilhete tirado em nome da Sra. Bianca, mesmo estando 

comprovado o motivo de força maior que levou os requerentes a alterar o 

destino de sua viagem inicialmente pretendida. No caso, e só para 

ressaltar, houve duas remarcações de passagens, uma em nome do 

requerente Anderson e outra em nome de sua esposa, sendo os dois 

bilhetes pagos com milhas do programa de pontos do autor, e ao remarcar 

os trajetos, em decorrência de evento de força maior, a reclamada, 

ilegalmente, cobrou irregularmente 1.000 milhas para cada uma das 

remarcações, descontando do programa de pontos do autor. Como dito, 

em relação à cobrança de 1.000 milhas da remarcação de sua passagem 

o autor moveu ação anterior em Mirassol, pleiteando, nestes autos, 

indenização por danos materiais e morais em relação ao desconto das 

outras 1.000 milhas que ocorreu na remarcação da passagem tirada em 

nome de sua esposa. Evidente que a reclamada, em razão de força maior 

com a erupção de um vulcão, não poderia realizar desconto por 

remarcação/alteração de destino de rota aérea de passageiro. Sendo 

assim, o ato ilícito restou plenamente configurado ante o desconto 

irregular, devendo a empresa Requerida ser condenada à restituição em 

dobro das milhas descontadas indevidamente em relação à passagem 

tirada em nome da esposa do requerente. O pedido de dano moral diante 

da situação fática ocorrida é medida que se impõe, aliás, como já 

reconhecido em decisão anterior versando sobre desconto análogo. É que 

a atitude da reclamada em buscar obter lucro indevido contra consumidor 

que já teve que alterar programação de viagem em decorrência de evento 

externo noticiado mundialmente, denota culpa grave e intenção de obter 

lucro sabidamente indevido em desfavor do cliente. É postura que não se 

coaduna com grande empresa como é a reclamada. 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 do 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, 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. De acordo com os comentários acima, levando em 

conta que a reclamada já foi condenada no processo n. 

8010619-17.2012.8.11.0011 por fato análogo, arbitro a verba a título de 

dano moral em R$ 5.000,00. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, para: I. DETERMINAR que a empresa 

Requerida realize a restituição em dobro (danos materiais) das milhas que 

cobrou indevidamente pela remarcação do bilhete aéreo tirado em nome da 

Sra. Bianca junto ao programa de fidelidade do Requerente Anderson, 

totalizando 2.000 (duas mil) milhas do programa; II. CONDENAR a 

reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais ao reclamante, com correção monetária pelo INPC desde a 

citação e juros de mora de 1% ao mês desde o evento. Excluir da lide a 

requerente Bianca Chinen Franco de Godoy Candiotto por ilegitimidade 

ativa. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Diamantino, 31 de janeiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-37.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DISNEI ROBERTO DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010280-37.2016.8.11.0005 REQUERENTE: DISNEI ROBERTO DE 

ALENCAR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 12 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010553-50.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUSARA SPIGIORIN BELLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010553-50.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JUSARA SPIGIORIN BELLON 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 12 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DE ARAUJO 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001568-46.2017.8.11.0005 REQUERENTE: IRANI DE ARAUJO FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu na audiência de 

conciliação, embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, 

importa em extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 12 de março 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, 12 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000791-61.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: DIRCEU DE ARAUJO Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante desistiu da demanda, conforme id. 11983328, somente 

resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, 

"caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do FONAJE. 

Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino/MT, 12 de 

março 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, 12 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SB TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S (ADVOGADO)

WILLIAM BATISTA NESIO OAB - MG0070580A (ADVOGADO)

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010333-18.2016.8.11.0005 REQUERENTE: SB TRANSPORTES EIRELI - 

EPP REQUERIDO: VLI MULTIMODAL S.A., FRIBON TRANSPORTES LTDA 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 
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requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na hipótese dos autos, os embargos 

de declaração opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o que é 

inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante interposição de 

recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios na decisão 

atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. 

sentença na íntegra. Intimem-se as partes da presente decisão. 

Certifique-se o trânsito em julgado da r. sentença, após, ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 12 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-75.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001482-75.2017.8.11.0005 REQUERENTE: PAULINA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação 

indenização por danos materiais e morais por negativa de atendimento à 

dependente do plano de serviços póstumos promovido, tendo a 

promovente arcado com as despesas de translado do corpo e funeral da 

dependente. A parte ré contestou a ação alegando que não foi realizada a 

cobertura do funeral da filha da autora pelo fato de, na data da morte, a 

dependente contar com mais de 35 anos, já que faleceu aos 40 anos de 

idade, sendo que a Sra. Marileide Santana de Almeida foi excluída do plano 

assim que completou aquela idade, requerendo a improcedência da ação 

(id. 11444316). Diante da ausência de questões preliminares, julgo o 

mérito. Restou comprovado nos autos que a promovente firmou contrato 

nº. 153111 com a ré em 19.12.2009, tendo incluído como dependente a 

Sra. Marileide Santana Almeida, que à época possuía 32 anos. Ademais, 

embora alegue a ré que a dependente teria sido excluída do plano ao ter 

completado 35 anos, no site da ré ainda consta a dependente Marileide 

Santana Almeida como associada (id. 1095443, p.2). Não é demais 

ressaltar que o caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, devendo a ré demonstrar a 

licitude na recusa do pagamento do seguro, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante de 

todos os elementos acostados aos autos, a empresa promovida não 

comprovou a efetiva exclusão da dependente do plano há mais de 5 anos, 

tampouco demonstrou que reajustou os valores das mensalidades da 

promovente, já que supostamente teria excluído uma dependente. Fato é 

que a empresa ré continuou a receber os valores pagos pela titular do 

plano, que deveria cobrir igualmente a sua dependente, após ter a Sra. 

Marileide completado 35 anos e, quando a dependente mais precisou da 

cobertura funerária, esta não foi prestada, caracterizando ausência de 

observância pela ré da cláusula geral da boa-fé objetiva, a qual impõe a 

adoção de conduta ética, leal e de cooperação nas fases pré e pós 

pactual. Assim, exsurge o dever de indenizar pela recusa de pagamento 

do prêmio à segurada mesmo após 8 anos de pagamento das 

mensalidades do contrato, em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva, 

fazendo jus a autora ao pagamento da quantia de R$ 1.100 (mil e cem 

reais) a título de danos materiais, conforme jurisprudência in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 

CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE EM DECORRÊNCIA DA 

APOSENTADORIA DO SEGURADO. MORTE DO TITULAR DO SEGURO 

APÓS O TRANSCURSO DE, APROXIMADAMENTE, 7 (SETE) MESES APÓS 

A RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. PACTO QUE PERDUROU POR 7 (SETE) ANOS. DEVER DE 

INDENIZAR EVIDENCIADO. INTERPRETAÇÃO A SER FEITA COM BASE NO 

CDC E EM REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. EXEGESE DO ARTIGO 335 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2010.028686-9, de Capinzal, rel. Des. 

Joel Figueira Júnior, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 25-04-2013). Ademais, 

o dano moral deve ser reconhecido no caso vez que a ré continuou a 

receber as quantias pagas pela manutenção da dependente no plano após 

esta ter completado 35 anos sem nada reclamar, não podendo apresentar 

somente agora cláusula limitativa de direito, de acordo com a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE 

VIDA EM GRUPO. MORTE DO CÔNJUGE DA SEGURADA. NEGATIVA DE 

PAGAMENTO DO SEGURO EM RAZÃO DE CLÁUSULA LIMITATIVA DE 

IDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA 

DOS ARTIGOS 46 E 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER 

DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO. "As cláusulas contratuais 

oriundas de relação de consumo devem ser interpretadas da maneira mais 

favorável ao consumidor, ex vi do disposto nos arts. 46, 47 e 54, § 4º, do 

Código de Defesa do Consumidor". (AC n. 2009.018104-6, Rel. Des. 

Marcus Tulio Sartorato, DJ de 25-9-2009). Ademais, demonstrados nos 

autos que a seguradora invoca em sua defesa suposta cláusula 

contratual, cujo respeito deixou de informar à contratante, na ocasião da 

assinatura da proposta, verifica-se nítida má-fé, pois se ela própria 

apresentou a proposta, deveria esclarecer sobre a limitação de idade 

constante no contrato. Ora, pelo contrário, se recebeu os valores 

contratados, sem nada reclamar, não pode vir agora apresentar cláusulas 

restritivas de direito. Por fim, verifica-se, ainda, que ... "à luz do disposto 

no item 4.3 e 3.4, observa-se que a limitação de idade não pode ser 

aplicada ao cônjuge dos sócios/dirigentes, porque há previsão contratual 

expressa assegurando "garantia automática de inclusão de cônjuge (Juiz 

de Direito Dr. Carlos Alberto Civinski - fl. 118)". (TJSC, Apelação Cível n. 

2007.057874-8, de Brusque, rel. Des. Carlos Prudêncio, Primeira Câmara 

de Direito Civil, j. 14-09-2010). Dessa forma, estão presentes os elementos 

da responsabilidade civil, quais sejam: conduta (negativa de pagamento do 

prêmio do seguro), dano (pagamento das despesas funerárias da 

dependente por outrem que não a empresa ré) e nexo causal, já que se 

não fosse a recusa de atendimento pela ré, a autora não teria sofrido 

transtornos que ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento, sendo 

obrigada se preocupar com o pagamento de translado, caixão e enterro da 

sua filha, quando todas essas questões poderiam ter sido resolvidas pela 

ré mediante o cumprimento de suas obrigações contratuais. Assim, 

configurado o dano moral sofrido pela parte requerente, 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 
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revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa, a indenização por danos 

morais a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Diante do exposto ratifico a medida de urgência concedida nos autos e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Condenar a requerida a 

restituir o valore de R$1.100,00 (mil e cem reais), de forma simples, com 

incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros 

legais de 1% ao mês a contar da citação (art. 42, do CDC); e, b) Condenar 

a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove 

mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, acrescido de 

juros de mora de 1% a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por consequência, 

julgo extinto o processo com julgamento do mérito com fulcro no artigo 

487, I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios nessa fase 

processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Concedo os benefícios da 

justiça gratuita à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino-MT, 12 

de março de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

______________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino-MT, 12 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-84.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000977-84.2017.8.11.0005 REQUERENTE: WILSON FELIX DA SILVA 

REQUERIDO: ICATU SEGUROS S/A Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte 

autora ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de danos materiais e morais em desfavor da reclamada, vez que 

jamais teria realizado qualquer contratação com a Icatu Seguros S.A. 

Passo a julgar o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a legitimidade do débito discutido, até porque 

realizou descontos na conta corrente do autor mensalmente por longo 

período. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do seguro de vida premiável em 18.08.2014, com início de 

vigência em 28.08.2014, sendo contratadas as coberturas para morte e 

invalidez total ou permanente por acidente (IPA), gerando o certificado 

individual nº 910035170487, vinculado à apólice nº 91.537.296 através de 

documentos e juntada de gravações telefônicas. Ressalte-se que na 

ocasião da contratação foi repassado ao autor diversas vezes que o 

pagamento seria de forma mensal, tanto é que ele mesmo informou que 

gostaria que os descontos fossem realizados todo dia cinco, tendo 

confirmado em mais de uma oportunidade a contratação e autorizado o 

desconto do valor do seguro mediante débito em conta, não havendo 

evidência de qualquer vício no consentimento do autor. Assim, a requerida 

trouxe elementos que caracterizam a contratação do serviço pela parte 

autora, tendo esclarecido diversas vezes sobre o que se tratava o seguro 

e questionado a concordância ou não do autor, bem assim agiu com 

cautela ao solicitar dados e informações pessoais do autor, tornando 

legítimos os abatimentos na conta corrente do autor pela clara contratação 

do “Seguro 24 horas” da ré. Portanto, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial em sua totalidade. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos 

moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 12 de março 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, 12 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-84.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J.J. FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT BOSCH LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001268-84.2017.8.11.0005 REQUERENTE: J.J. FREITAS COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: ROBERT BOSCH 

LIMITADA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O feito possibilita o abreviamento de rito com 

julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 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. Não havendo preliminares 

arguidas, passo à análise meritória. Em sua inicial, a reclamante alega, em 

síntese, que encomendou alguns produtos com o vendedor da fabricante 

requerida, contudo, na entrega dos mesmos foi surpreendida com peças 

que não havia solicitado. Assim, entrou em contato com a ré, sendo 

informada que os produtos poderiam ser devolvidos e que novos boletos 

seriam gerados. Afirma a autora que seguiu as instruções da empresa, 

emitindo a guia de devolução das mercadorias e despachando-as de volta. 

No entanto, sustenta que os boletos novos não foram gerados, e que em 

virtude da espera foi negativada por não adimplir com a primeira parcela 

dos boletos errados, o que a seu ver merece reparação por danos morais. 

A reclamada, por sua vez, sustenta em resumo, que não praticou 

nenhuma conduta ilícita a ensejar a indenização pretendida na inicial, vez 

que não houve a inscrição da parte autora no órgão de proteção ao 

crédito. Em análise do contexto probatório, verifico que a reclamante, 

apesar de sua hipossuficiência, não apresentou nenhum extrato visando 

comprovar a indevida inscrição do seu nome no serviço de proteção ao 

crédito pela reclamada. E quanto as alegações da requerente no sentido 

de não conseguir realizar consulta retroativa no sistema do Serasa e de 

não possuir mais restrições no momento, razão pela qual requer a 

expedição de ofício por este Juízo às empresas SPC e Serasa, registro 

que o pleito é totalmente incabível, uma vez que tal providência é ônus da 

parte, que deveria ter o extrato da negativação quando tomou ciência da 

mesma, ou deveria ter diligenciado de outras formas a fim de obtê-lo. 

Ademais, verifica-se, ainda, através das cópias de e-mails juntados aos 

autos que a parte autora sequer faz menção acerca da suposta 
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negativação. Assim, não obstante se trate de relação de consumo, é 

obrigação do consumidor produzir a prova mínima do fato constitutivo de 

seu direito, sendo certo que a parte autora não juntou aos autos nenhum 

documento visando comprovar a negativação de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, de forma que a inexistência mínima de indício do 

direito alegado impõe a improcedência da ação. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino, 12 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVANILDO MACHADO MASCENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001402-14.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE EVANILDO MACHADO 

MASCENA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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. De início, 

reconheço a ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS ante a ausência de permissivo legal para a inclusão da autarquia 

federal no polo passivo, conforme entendimento pacífico da 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA - 

REGIME DE EXCEÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. A AUTARQUIA FEDERAL 

PREVIDENCIÁRIA NÃO PODE SER RÉ NO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. Conforme 

previsão do art. 5º, inc. II, da Lei n.º 12.153/09, somente podem ser réus 

nos Juizados Especiais Estaduais da Fazenda Pública "os Estados, o 

Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, 

fundações e empresas públicas a eles vinculadas", não se enquadrando o 

INSS nas hipóteses legais, pois se trata de autarquia federal. Anulação 

dos atos decisórios. Precedentes das Turmas Recursais, do Tribunal de 

Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. DE OFÍCIO, DECLARARAM A 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, COM 

ANULAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS, DEVENDO O PROCESSO TRAMITAR 

NA VARA JUDICIAL DE SANTO CRISTO. RECURSO PREJUDICADO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006467807, Turma Recursal Fazenda 

Pública - Regime de Exceção, Turmas Recursais, Relator: Daniel Englert 

Barbosa, Julgado em 01/02/2017) Assim, de rigor a extinção do processo 

sem julgamento do mérito em relação ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS pela flagrante ilegitimidade passiva do requerido. Passo a julgar o 

mérito. Embora não tenha o Banco requerido comparecido na audiência de 

conciliação designada, deixo de aplicar os efeitos da Revelia pela evidente 

improcedência do pedido do autor, conforme fundamentação que segue: A 

Constituição Brasileira assegura como direito individual a inviolabilidade da 

consciência e crença (art. 5º, incisoVI). Extrai-se do artigo 5º, inciso VIII, 

da Constituição Federal que “ninguém será privado de direitos por motivo 

de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 

invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a 

cumprir prestação alternativa, fixada em lei”. Se por um lado não pode 

haver privação de direitos em função de política ou ato de discriminação 

religiosa, por outro lado, argumentos de cunho religiosos não podem ser 

levantados como escusa para o não cumprimento de obrigação legal a 

todos imposta. Nesta linha, embora alegue o autor que não poderia 

receber o benefício de amparo social ao idoso por motivo de crença 

religiosa, tal escusa não restou comprovada nos autos, providência que 

lhe cabia conforme o comando do artigo 373, inciso I, do CPC, aliás, 

sequer informou o autor qual religião adota, fazendo apenas a afirmação 

genérica de que não pode receber por motivo de cunho religioso. Logo, a 

recusa imotivada de recebimento do auxílio previdenciário através de 

cartão magnético não possui qualquer fundamento jurídico, de modo que 

não vislumbro verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito em relação ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial em relação ao Banco Bradesco S.A., o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 

9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 12 de março 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, 12 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001251-48.2017.8.11.0005 REQUERENTE: SERGIO ROBERTO NUNES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 

11808929, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 12 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-31.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001569-31.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE WANDERLEY DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 

11091798, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 
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9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 12 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001586-67.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LEANDRO DA SILVA PINTO 

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

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante desistiu da demanda, conforme id. 11961637 – pag. 1/2, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 12 de 

março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001574-53.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DINALVA MARIA DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante e a parte reclamada compuseram, id. 12021868, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 12 de março de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001601-36.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LUCIANO TEIXEIRA DE 

AZEVEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, conforme id. 

12074092 – pag. 1/2, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com 

fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino, 12 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001602-21.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LUCIANO TEIXEIRA DE 

AZEVEDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, conforme id. 

12074563 – pag. 1/2, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com 

fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino, 12 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES TITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001598-81.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LEANDRO ALVES TITO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante desistiu da demanda, conforme id. 12073722 – pag. 1/2, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 12 de 

março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-66.2017.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES TITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001599-66.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LEANDRO ALVES TITO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

conforme id. 12073994 – pag. 1/2, somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Diamantino, 12 de março de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI CUNHA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001577-08.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VALDINEI CUNHA DOS REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 

11093481, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 12 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001573-68.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ADILSON DO ESPIRITO SANTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, conforme certidão de id. 11093499, a 

parte reclamante não se dignou em comparecer àquela assentada e nem 

apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a extinção anômala da 

demanda é medida de rigor. Assim, diante da contumácia da parte 

reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Custas pela parte 

reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Após o 

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

Diamantino, 12 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença 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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1001411-73.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOAQUIM AURELIANO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Passo ao 

exame do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus 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, conforme extrato do 

anexado aos autos (id. 10501399, p. 9). Dos autos, verifico que a parte 

reclamada comprovou a contratação do serviço fato gerador da dívida 

através da juntada de termo de confissão e renegociação de dívida 

devidamente assinado pelo autor (id. 11261208), sendo que o valor e a 

data de vencimento da parcela inscrita nos órgãos de proteção ao crédito 

coincidem com o objeto da renegociação de débito feita pelo autor em 

27.01.2016 com o Banco requerido. Ainda, a alegação de exercício regular 

do direito de inscrever o autor nos órgãos de proteção ao crédito é 

corroborada com a apresentação do cadastro do autor, que possuía conta 

na Agência 1586-5 e Conta Corrente nº. 11654 na localidade de 

Diamantino-MT, Cidade na qual reside. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a existência e licitude da dívida inscrita no 

SPC/SERASA, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nesta linha, 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. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 12 de março 

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, 12 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-56.2017.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001535-56.2017.8.11.0005 REQUERENTE: LIDIA DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O 

feito possibilita o julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, rejeito a preliminar de 

indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a 

declaração de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada 

afastar a presunção da referida declaração demonstrando que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus 

probatório. Pois bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez 

que a regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Sustenta a parte autora que teve 

seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente no valor de R$ 330,71 (id. 10843779, 7), requerendo a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da reclamada em 

danos morais. Em contrapartida, a parte requerida afirma que a dívida é 

válida, consistente no inadimplemento de plano “Claro TV” contratado pela 

parte autora. Assim, em que pese as alegações da autora, infere-se dos 

documentos juntados pela parte reclamada que a mesma possuía contrato 

de telefonia junto à reclamada, inclusive, as telas do sistema interno 

juntadas apontam o uso dos serviços da ré desde a data de 26.04.2012 

até o mês de outubro de 2014, ocasião na qual o contrato foi cancelado 

por inadimplência. Além disso, verifica-se que o nome, CPF e o endereço 

constante no cadastro da reclamada é o mesmo que a parte reclamante 

apresenta na inicial como sendo seu endereço, fato que apenas corrobora 

a afirmação de que a parte autora contratou os serviços da reclamada, 

pois apenas ela possui tais informações. Por derradeiro, consta dos prints 

do sistema interno apresentados pela ré diversos pagamentos efetuados 

na vigência do contrato, o que afasta a hipótese de fraude na 

contratação. Ainda, vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela 

parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, 

consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o 

serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, não havendo, 

assim, o que se falar em inexistência do débito e indenização por dano 

moral. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial o que 

faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 

54, Lei 9.099/95). Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. 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, 12 de março de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 12 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUIZA FARALOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001503-51.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ANDRESSA LUIZA 

FARALOSSO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Sem devaneios desnecessários, é bem verdade que para 

resolver a presente questão mister se faz definir se a assinatura 

apresentada no contrato acostado no id. 11622869, p. 2 é ou não da parte 

reclamante, situação esta que passa necessariamente pela exigência de 

perícia grafotécnica, até porque se trata do único ponto controvertido 

sobre o qual basear-se-ão as provas. Inclusive, a parte autora requer a 

realização de prova pericial, consoante impugnação acostada no id. 

11707166- Pág. 4. Portanto, como o caso em apreço exige prova pericial, 

não se encontra inserido na competência do Juizado Especial, dedicado a 

demandas de menor complexidade, a teor do artigo 3º, “caput”, da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 54 do FONAJE. Assim sendo, a extinção do 

processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. No mesmo 

sentido a jurisprudência: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - 

Havendo a negativa da autoria da assinatura firmada no documento 

apresentado pela ré, que deu causa à inclusão de seus dados nos anais 

de proteção ao crédito, necessário se faz a produção de prova 

grafotécnica 2 - Refoge à alçada do Juizado Especial Cível a causa 

referente à negativa de assinatura de documentos, haja vista a 

complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade de prova 

pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 9.099/95). 3 - Recurso 

conhecido e provido. Sentença reformada, para declarar a extinção do 

feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa.” (TJMT. 

RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012”.) 

Por fim, caso as grafias fossem absolutamente diversas em relação aos 

demais documentos assinados pela autora, a conclusão seria outra. 

Porém, considerando que, sem conhecimento técnico, não se pode afirmar 

peremptoriamente que as assinaturas não vieram do mesmo punho, a 

prova pericial se mostra imprescindível. Posto isso, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, 

inciso II, c/c o art. 3º, "caput”, ambos da Lei n. 9.099/95. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, 12 de março 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, 12 de março de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JUNIOR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001501-81.2017.8.11.0005 REQUERENTE: CARLOS JUNIOR DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, 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 parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente e sem notificação prévia, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, 

rejeito a impugnação ao valor da causa formulado pela ré, vez que se o 

autor optou pelo procedimento sumaríssimo tal situação importou em 

renúncia ao pequeno crédito excedente pretendido inicialmente, na forma 

do artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/95, restando competente este Juizado para 

apreciar o feito. Ademais, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial 

por ausência de juntada de comprovante de residência válido, eis que a 

requerida não trouxe qualquer elemento de prova tendente a demonstrar 

que o autor reside em localidade diversa do comprovante de residência 

apresentado e, ainda, o próprio extrato do Serasa aponta que o autor 

reside efetivamente no endereço declinado na petição inicial. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, 

por certo que caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo 

à baila ao menos o contrato, atendimento telefônico ou documento 

assinado pela parte reclamante apontando a referida contratação dos 

débitos discutidos, o que não foi feito, até porque não apresentou defesa 

nos autos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da 

cobrança, tendo em vista que juntou telas do sistema interno ilegíveis, não 

sendo possível analisá-las como meio de prova, evidencia-se nos autos 

que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, à declaração de inexistência da dívida objeto da ação. No 

entanto, no que tange ao dano moral, este é improcedente. Isto porque, 

conforme consulta deste juízo o autor anotações preexistentes no 

SPC/SERASA e outras bases, conforme segue: NOME: CARLOS JUNIOR 

DE SOUZA DATA NASCIMENTO: 24/10/1988 CPF: 022.393.891-25 ----------

--------------------------------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: 

*Não constam registros de SPC na Entidade consultante. ---------------------

---------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----------

-------------------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -----

-------------------------------------- * CREDOR: LEO CONFECCOES NOVO 

DIAMANTINO ENT.ORIGEM: CDL - DIAMANTINO / MT DATA VENCIMENTO: 

29/01/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 25065 VALOR: 93,48 DATA 

INCLUSAO: 31/07/2014 ------------------------------------------- REGISTRO(S) 

DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: TELEFONICA 

BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

DATA VENCIMENTO: 06/11/2015 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 0218396624 VALOR: 180,31 DATA INCLUSAO: 11/03/2016 E, 

assim sendo, não havendo notícia de discussão judicial do débito inscrito 

por “Léo Confecções Novo Diamantino” em 31.07.2014 e que o débito 

debatido nos autos tem como data de inclusão 11.03.2016 nos órgãos 

protetivos, não se mostra cabível a indenização por danos morais no 

caso, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a 

preexistência de legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não 

obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a 

dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. Dano moral não 

caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 

0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 

30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS 

INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 

385 do STJ dispõe que em havendo prévios registros desabonadores de 

crédito no nome do consumidor, e não demonstrando este que tais 

anotações são indevidas, descabe indenização por dano moral em 

decorrência de novo registro, ainda que também indevido, porquanto a 

única providência possível é o cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 

08020540720118120002 MS 0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. 

Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/02/2016). Ademais, insta consignar que a 

ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito não configura dano moral quando preexistente restrição válida. 

Neste sentido, a jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

CONTRATO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO 

CONFIGURA DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO 

VÁLIDA. PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente 

o débito objeto da pretensão inicial no valor de R$ 180,31 (cento e oitenta 

reais e trinta e um centavos), o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I 

do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 12 de Março 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, 12 de Março 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-10.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MORISSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS STERCHELE ALCEDO OAB - SP0194073A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010006-10.2015.8.11.0005 REQUERENTE: CESAR MORISSO REQUERIDO: 

JBS S/A Vistos, etc. 1 – Tendo em vista o pagamento integral pela parte 

reclamada, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, 2 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 3 – P.I.C. Diamantino, 13 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-98.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

YLANA APARECIDA DE SOUZA ARAUJO (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):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001571-98.2017.8.11.0005 REQUERENTE: YLANA APARECIDA DE 

SOUZA ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso 

o relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Sem delongas, mesmo ciente da audiência de conciliação, conforme id. 

11093457, a parte reclamante não se dignou em comparecer àquela 

assentada e nem apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a 

extinção anômala da demanda é medida de rigor. Assim, diante da 

contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei 

n. 9.099/95. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Diamantino, 13 de março de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-38.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI CUNHA DOS REIS (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001575-38.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VALDINEI CUNHA DOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em razão do 

permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, mesmo 

ciente da audiência de conciliação, conforme id. 11093437, a parte 

reclamante não se dignou em comparecer àquela assentada e nem 

apresentar qualquer justificativa, razão pela qual a extinção anômala da 

demanda é medida de rigor. Assim, diante da contumácia da parte 

reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Custas pela parte 

reclamante, por força do artigo 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95. P.I.C. Após o 

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

Diamantino, 13 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001468-91.2017.8.11.0005 REQUERENTE: GERALDA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com 

base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a impugnação ao valor da causa formulada 

pela ré, vez que se a parte autora optou pelo procedimento sumaríssimo, 

tal situação importou em renúncia ao pequeno crédito excedente 

pretendido inicialmente, na forma do artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/95, 

restando competente este Juizado para apreciar o feito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada do contrato 

celebrado entre as partes, extratos de consumo do plano contratado com 

o CPF da autora, cujo número é (65) 99987-4324, e através da juntada 

prints do sistema interno que denotam o pagamento de faturas durante os 

anos de 2016 e 2017, afastando, assim, a suposta ilicitude na exigência 

da dívida e inscrição do nome da autora no SPC-SERASA. Assim, a 

requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação do débito pela 

autora, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nesta senda, tendo requerida comprovado a 

existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte autora foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante 

sequer apresentou manifestação plausível em relação aos documentos 

juntados pela reclamada. Ainda que assim não fosse, o pedido de dano 

moral é manifestamente improcedente ante a existência de negativações 

anteriores existentes em nome da parte autora ocultadas na petição inicial, 

conforme segue: NOME: GERALDA ALVES RODRIGUES DATA 

NASCIMENTO: 08/09/1948 CPF: 571.697.721-91 --------------------------------

----------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam 

registros de SPC na Entidade consultante. ---------------------------------------

---- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----------------------------

-------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -----------------------

-------------------- * CREDOR: DEL MORO SUPERMERCADOS - LUCAS DO 

RIO VERDE ENT.ORIGEM: CDL - ALTA FLORESTA / MT DATA 

VENCIMENTO: 10/09/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 141 VALOR: 

100,20 DATA INCLUSAO: 21/12/2016 * CREDOR: DEL MORO 

SUPERMERCADOS - LUCAS DO RIO VERDE ENT.ORIGEM: CDL - ALTA 

FLORESTA / MT DATA VENCIMENTO: 10/10/2016 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 141 VALOR: 84,46 DATA INCLUSAO: 21/12/2016 --------------

----------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA ---------------------------

---------------- * CREDOR: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA 

TELEFONE: 65 3336-1617 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 16/06/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

00000000000397/2 VALOR: 186,00 DATA INCLUSAO: 11/09/2017 * 

CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 1515 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 17/05/2017 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0277431228 VALOR: 151,17 DATA 

INCLUSAO: 10/09/2017 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 

0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

10/05/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0288127900 

VALOR: 153,06 DATA INCLUSAO: 10/09/2017 Ademais, insta consignar 

que a ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito não configura dano moral quando preexistente restrição válida. 

Neste sentido, a jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

CONTRATO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO 

CONFIGURA DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO 

VÁLIDA. PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$ 126,84 (cento e vinte e seis 

reais e oitenta e quatro centavos). Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 126,84 (cento e vinte e seis reais e oitenta e 

quatro centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescida de juros de mora, a partir desta decisão. Por fim, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 
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gratuidade à parte autora. Inexistindo condenação em custas processuais 

e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. 

I. C. Diamantino/MT, em 13 de março 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, em 13 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALVES DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001469-76.2017.8.11.0005 REQUERENTE: GERALDA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com 

base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a impugnação ao valor da causa formulada 

pela ré, vez que se a parte autora optou pelo procedimento sumaríssimo, 

tal situação importou em renúncia ao pequeno crédito excedente 

pretendido inicialmente, na forma do artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/95, 

restando competente este Juizado para apreciar o feito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada do contrato 

celebrado entre as partes, envio de faturas no exato endereço informado 

pela autora na peça inicial, extratos de consumo do plano de telefonia 

contratado cujo telefone é o de número (65) 99966-6822 e através da 

juntada prints do sistema que denotam o pagamento de faturas pela autora 

durante os anos de 2016 e 2017, afastando, assim, a suposta ilicitude na 

exigência da dívida e inscrição do nome da autora no SPC-SERASA. 

Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação do 

débito pela autora, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos 

de proteção ao crédito. Nesta senda, tendo requerida comprovado a 

existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte autora foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante 

sequer apresentou manifestação plausível em relação aos documentos 

juntados pela reclamada. Ainda que assim não fosse, o pedido de dano 

moral é manifestamente improcedente ante a existência de negativações 

anteriores existentes em nome da parte autora ocultadas na petição inicial, 

conforme segue: NOME: GERALDA ALVES RODRIGUES DATA 

NASCIMENTO: 08/09/1948 CPF: 571.697.721-91 --------------------------------

----------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam 

registros de SPC na Entidade consultante. ---------------------------------------

---- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----------------------------

-------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -----------------------

-------------------- * CREDOR: DEL MORO SUPERMERCADOS - LUCAS DO 

RIO VERDE ENT.ORIGEM: CDL - ALTA FLORESTA / MT DATA 

VENCIMENTO: 10/09/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 141 VALOR: 

100,20 DATA INCLUSAO: 21/12/2016 * CREDOR: DEL MORO 

SUPERMERCADOS - LUCAS DO RIO VERDE ENT.ORIGEM: CDL - ALTA 

FLORESTA / MT DATA VENCIMENTO: 10/10/2016 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 141 VALOR: 84,46 DATA INCLUSAO: 21/12/2016 --------------

----------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA ---------------------------

---------------- * CREDOR: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA 

TELEFONE: 65 3336-1617 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 16/06/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

00000000000397/2 VALOR: 186,00 DATA INCLUSAO: 11/09/2017 * 

CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 1515 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 17/05/2017 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0277431228 VALOR: 151,17 DATA 

INCLUSAO: 10/09/2017 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 

0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

10/05/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0288127900 

VALOR: 153,06 DATA INCLUSAO: 10/09/2017 Ademais, insta consignar 

que a ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito não configura dano moral quando preexistente restrição válida. 

Neste sentido, a jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

CONTRATO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO 

CONFIGURA DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO 

VÁLIDA. PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$ 151,17 (cento e cinquenta e 

um reais e dezessete centavos). Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 151,17 (cento e cinquenta e um reais e 

dezessete centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir 

do vencimento e acrescida de juros de mora, a partir desta decisão. Por 

fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

gratuidade à parte autora. Inexistindo condenação em custas processuais 

e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. 

I. C. Diamantino/MT, em 13 de março 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, em 13 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001470-61.2017.8.11.0005 REQUERENTE: GERALDA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com 

base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a impugnação ao valor da causa formulada 

pela ré, vez que se o autor optou pelo procedimento sumaríssimo, tal 
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situação importou em renúncia ao pequeno crédito excedente pretendido 

inicialmente, na forma do artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/95, restando 

competente este Juizado para apreciar o feito. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque 

negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do débito 

gerador da dívida através da juntada do contrato celebrado entre as 

partes, extratos de consumo do plano de telefonia contratado no telefone 

nº. (65) 99933-7586 e através da juntada prints do sistema que denotam o 

pagamento de faturas pela autora durante os anos de 2016 e 2017, 

afastando, assim, a suposta ilicitude na exigência da dívida e inscrição do 

nome da autora no SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe elementos 

que caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, 

tendo requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos 

autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse 

quadro fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em 

relação aos documentos juntados pela reclamada. Ainda que assim não 

fosse, o pedido de dano moral é manifestamente improcedente ante a 

existência de negativações anteriores existentes em nome da parte autora 

ocultadas na petição inicial, conforme segue: NOME: GERALDA ALVES 

RODRIGUES DATA NASCIMENTO: 08/09/1948 CPF: 571.697.721-91 --------

----------------------------------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* 

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade consultante. ---------------

---------------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----

-------------------------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES 

------------------------------------ - - - - - - -  *  CREDOR: DEL MORO 

SUPERMERCADOS - LUCAS DO RIO VERDE ENT.ORIGEM: CDL - ALTA 

FLORESTA / MT DATA VENCIMENTO: 10/09/2016 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 141 VALOR: 100,20 DATA INCLUSAO: 21/12/2016 * 

CREDOR: DEL MORO SUPERMERCADOS - LUCAS DO RIO VERDE 

ENT.ORIGEM: CDL - ALTA FLORESTA / MT DATA VENCIMENTO: 

10/10/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 141 VALOR: 84,46 DATA 

INCLUSAO: 21/12/2016 ------------------------------------------- REGISTRO(S) 

DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: REDE OK 

SERVICOS DE TECNOLOGIA TELEFONE: 65 3336-1617 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/06/2017 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 00000000000397/2 VALOR: 186,00 DATA 

INCLUSAO: 11/09/2017 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 

0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

17/05/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0277431228 

VALOR: 151,17 DATA INCLUSAO: 10/09/2017 * CREDOR: TELEFONICA 

BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

DATA VENCIMENTO: 10/05/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 0288127900 VALOR: 153,06 DATA INCLUSAO: 10/09/2017 

Ademais, insta consignar que a ausência de notificação prévia da 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano moral 

quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a jurisprudência: 

“RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO APRESENTADO – AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA DANO MORAL QUANDO 

PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO RECURSAL 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 111009820168110004/2017, Turma Recursal Única, julgado 

em 21.02.2017, publicado no DJE em 21.02.2017) Portanto, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$ 153,06 (cento e cinquenta e três reais e seis centavos). Diante de todo 

o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 153,06 (cento e cinquenta e três 

reais e seis centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir 

do vencimento e acrescida de juros de mora, a partir desta decisão. Por 

fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

gratuidade à parte autora. Inexistindo condenação em custas processuais 

e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. 

I. C. Diamantino/MT, em 13 de março 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, em 13 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-46.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO DANTAS 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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001471-46.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ELESSANDRO DANTAS DA 

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

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, 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 parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente e sem notificação prévia, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, 

rejeito a impugnação ao valor da causa formulado pela ré, vez que se o 

autor optou pelo procedimento sumaríssimo tal situação importou em 

renúncia ao pequeno crédito excedente pretendido inicialmente, na forma 

do artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/95, restando competente este Juizado para 

apreciar o feito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à requerida 

apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato, 

atendimento telefônico ou documento assinado pela parte reclamante 

apontando a referida contratação dos débitos discutidos, o que não foi 

feito, até porque não apresentou defesa nos autos. Logo, deve a 

negativação ora debatida ser declarada como inexiste. No mesmo sentido 

é a posição da Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA 

CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – 

VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de 

forma clara a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se 

imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada e sua 

irregularidade, cabendo ao magistrado a condenação em indenização por 

danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(Procedimento do 

Juizado Especial Cível 1465120178110001/2017, Turma Recursal Única, 

julgado e publicado no DJE em 20.10.2017). Assim sendo, não tendo a 

requerida comprovado a validade da cobrança, tendo em vista que juntou 

telas do sistema interno ilegíveis, não sendo possível analisá-las como 

meio de prova, o que evidencia que a negativação do nome da parte 

requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de 

inexistência da dívida objeto da ação. O dano moral ocorre na modalidade 

in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 177 de 795



inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipso, salvo se 

houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais)a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 13 

de março 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, 13 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 020/201 8

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO o Termo de Posse, Compromisso e Exercício, datado de 

13/03/2018, em razão da nomeação da senhora Eveli Daiani da Silva 

Martins Ojeda, para exercer, em comissão, o cargo de Assessora de 

Gabinete II na 1ª Vara, conforme a Portaria 019/2018, publicada no DJE nº 

10215,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a senhor a Patrícia Azevedo de Medeiros Pedrozo, 

matrícula 27608, do cargo em comissão de Assessor a de Gabinete II da 

1ª Vara desta Comarca, a partir de 13 de março de 20 18.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 13 de março de 20 18.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002241-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1002241-40.2017.8.11.0037 REQUERENTE: VALDEIR DE SOUSA ALVES 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Dê-se vista ao MP. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane 

de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001150-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. (AUTOR)

L. A. L. (AUTOR)

I. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001150-75.2018.8.11.0037 AUTOR: LUCIANA APARECIDA LAVERMANN, 

IGOR FERRARI, ALLANA FERRARI RÉU: MARCIANO FERRARI Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para que emende a petição inicial, vez que a 

execução de alimentos pelo rito da prisão civil abrange tão somente as 

três últimas prestações alimentícias devidas antes do ajuizamento da 

ação, bem como as vincendas durante o curso processual. Procedida a 

emenda e recalculados os valores, por medida de economia e celeridade 

processual, defiro, desde já, a citação da parte executada para que 

pague, no prazo de 03 dias, sob pena de prisão. Outrossim, defiro a 

justiça gratuita e o processamento em segredo de justiça. Serve a 

presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000863-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAINÃA SAIHARA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000863-15.2018.8.11.0037 REQUERENTE: AUGUSTO CESAR ROCHA 

DOS SANTOS, JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA E 

SUCESSÕES - RONDONÓPOLIS MT REQUERIDO: TAINÃA SAIHARA 

OLIVEIRA DA SILVA Vistos, etc. Cumpra-se, na forma deprecada. Após, 

devolva-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004609-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAISIA BRITO FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BARROS DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004609-22.2017.8.11.0037 REQUERENTE: RAISIA BRITO FREIRE DA 

SILVA REQUERIDO: FABIO BARROS DE AMORIM Vistos, etc. 

Desentranhem-se os documentos de ID 11958616, vez que não pertencem 

ao presente feito. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 178 de 795



Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000492-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. W. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. C. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

M. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico que procedo nesta data a 

juntada do Relatório de Estudo Psicológico. Assim, intimo as partes para 

manifestação. LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 141309 Nr: 340-25.2015.811.0037

 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: ARG, KRB, SMB, RLBJ, RGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTYANO DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:20464 MT, CHRISTYANO DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 20464/0, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 

16.647, MANUEL MAZZUTTI NETO - OAB:MT 16647/0, SYLVIA MARIA 

DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, MANUEL MAZZUTTI NETO - OAB:MT 16647/0

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 216/218.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 19.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 141309 Nr: 340-25.2015.811.0037

 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: ARG, KRB, SMB, RLBJ, RGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTYANO DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:20464 MT, CHRISTYANO DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 20464/0, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 

16.647, MANUEL MAZZUTTI NETO - OAB:MT 16647/0, SYLVIA MARIA 

DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, MANUEL MAZZUTTI NETO - OAB:MT 16647/0

 Autos ID 141309

Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 892/894 para determinar a retificação do cadastro 

junto ao cartório distribuidor e redesignar a audiência constante no feito 

para o dia 15/09/2016 às 15h00min.

Certifique-se sobre a intimação da inventariante para manifestação, 

conforme determinado à f. 886, e eventual transcurso de prazo. Caso não 

tenha sido intimada, providencie-se o ato.

Ciência ao Ministério Público e às partes.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 05 de julho de 2016.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 141309 Nr: 340-25.2015.811.0037

 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: ARG, KRB, SMB, RLBJ, RGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTYANO DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:20464 MT, CHRISTYANO DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 20464/0, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 

16.647, MANUEL MAZZUTTI NETO - OAB:MT 16647/0, SYLVIA MARIA 

DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, MANUEL MAZZUTTI NETO - OAB:MT 16647/0

 Pelo MM.º Juiz foi deliberado: “Vistos etc. Homologo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes. Oficie-se ao 

Banco do Brasil para abertura de conta poupança em nome da menor 

Raissa Garcia Bokorni, cujos valores deverão ser depositados na forma 

acordada e lá permanecerem ate que a mesma complete 18 anos ou 

mediante autorização judicial. Sem prejuízo, defiro o pedido de carga dos 

autos formulado pela advogada das herdeiras Stela e Karis pelo prazo de 

10 dias. Desde já por medida de celeridade processual designo nova 

audiência de conciliação para o dia 24/08/2016 as 14h00min. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 141309 Nr: 340-25.2015.811.0037

 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: ARG, KRB, SMB, RLBJ, RGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTYANO DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:20464 MT, CHRISTYANO DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 20464/0, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 

16.647, MANUEL MAZZUTTI NETO - OAB:MT 16647/0, SYLVIA MARIA 

DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, MANUEL MAZZUTTI NETO - OAB:MT 16647/0

 Pelo MM.º Juiz foi deliberado: “Vistos etc. Diante do pedido das partes, 

determino que se processe em segredo de justiça. Defiro o pedido de 

prestação de contas no prazo de 15 dias, devendo serem formados autos 

apartados. Defiro o prazo para venda do gado até 31/12/2016, em sua 

totalidade, sob pena de alienação judicial. Defiro o prazo de 05 dia para 

que a inventariante informe nos autos a conta poupança com o devido 

deposito do menor neste feito. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 42653 Nr: 5037-07.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSOM ALBERTO FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORES EMORES MARTINS GONZAGA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21/03/2018 às 

14h30min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas arroladas, as 

quais deverão comparecer ao ato designado independentemente de 

intimação (art. 455, CPC).

Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 141309 Nr: 340-25.2015.811.0037

 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: ARG, KRB, SMB, RLBJ, RGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTYANO DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:20464 MT, CHRISTYANO DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 20464/0, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 

16.647, MANUEL MAZZUTTI NETO - OAB:MT 16647/0, SYLVIA MARIA 

DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, MANUEL MAZZUTTI NETO - OAB:MT 16647/0

 Vistos etc.

Verifico que o plano de partilha subscrito por todos os herdeiros não 

menciona os débitos elencados nas primeiras declarações, tampouco os 

créditos cujas habilitações se encontram nos autos em apenso (código 

188432 e 155855).

Outrossim, também não consta nos autos as certidões negativas 

Municipais, Estaduais e Federais expedidas em nome do falecido e das 

suas empresas.

Ademais, em que pese a ordem de intimação das Fazendas haver sido 

proferida em 04/02/2015 (f. 19/20), também não há informações sobre o 

cumprimento da decisão.

Desse modo, tratando-se de ação de inventário (em razão do valor do 

monte mor), determino que:

1. Seja imediatamente certificado acerca da intimação das Fazendas e 

juntadas eventuais manifestações, providenciando a intimação das 

Fazendas caso faltante;

2. Seja a inventariante intimada para apresentar novo plano de partilha, 

suprindo os vícios citados, no prazo de trinta dias.

3. Seja concedida vista do novo plano de partilha às Fazendas e ao 

Ministério Público, vindo o feito concluso para análise da partilha.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 22/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 197304 Nr: 7469-13.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NOVAROSKI ARRUDA - 

OAB:58598/NPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 118178 Nr: 528-86.2013.811.0037

 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: JAINE CARVALHO DE FRANÇA, MARIA DE JESUS DE 

FRANÇA, ERIKA PATRICIA DE JESUS DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA DE JESUS DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174

 Vistos etc.

Defiro o pedido ministerial para designação de audiência.

 Designo o dia 08/08/2018 às 16h00min para a realização do ato.

Intimem-se Odete, Marina por meio de sua atual guardiã, Jaine e Érica.

Intime-se o morador da residência pertencente à falecida e o 

representante do Setor de Habitação da Prefeitura.

Outrossim, determino a realização de nova avaliação do único bem do 

espólio, face a necessidade de atualizar o valor do imóvel diante do 

decurso de tempo desde a ultima avaliação (f. 79).

Após a avaliação, dê-se vista ao Ministério Público para providenciar a 

juntada da GIA-ITCD ou a Declaração do referido imposto, no prazo de 

vinte dias.

Ciência às Fazendas e ao Ministério Público a cerca da presente decisão e 

da avaliação a ser realizada.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 16/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158468 Nr: 8348-88.2015.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTÁVIO COSTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Ante o exposto, à luz das provas produzidas neste feito, DECRETO A 

INTERDIÇÃO do réu, de acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, 

nomeando como sua curadora a demandante, para a prática dos atos civis 

da vida da interditando, ficando limitado aos atos da curatela aos de 

transações civis simples, recebimento de benefícios, requerimento de 

benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em 

qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos do 

interditado (art. 755, do CPC). No mesmo sentido, quaisquer valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do 

interditado.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, observando-se as disposições do art. 755, §3º 

do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo às baixas 

necessárias. Publicada e registrada no sistema.Intimem-se. Cumpra-se, 

servindo cópia da presente como mandado/ofício.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 170282 Nr: 5349-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS DOS SANTOS GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA MAIONE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Ante o exposto, à luz das provas produzidas neste feito, DECRETO A 

INTERDIÇÃO da ré, de acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, 

nomeando como sua curadora a demandante, para a prática dos atos civis 

da vida da interditando, ficando limitado aos atos da curatela aos de 

transações civis simples, recebimento de benefícios, requerimento de 

benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em 

qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos do 

interditado (art. 755, do CPC). No mesmo sentido, quaisquer valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar da 

interditanda.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, observando-se as disposições do art. 755, §3º 

do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo às baixas 

necessárias. Publicada e registrada no sistema.Intimem-se. Cumpra-se, 
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servindo cópia da presente como mandado/ofício.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000732-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA REGINA CASTELI E PINHEIRO (REQUERENTE)

ALZIRA SZADKOSKI CASTELI (REQUERENTE)

ISABEL CRISTINA CASTELI (REQUERENTE)

ALLISON ANDRE CASTELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0002409S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIVINO CASTELI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000732-40.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ALZIRA SZADKOSKI CASTELI, 

FATIMA REGINA CASTELI E PINHEIRO, ALLISON ANDRE CASTELI, ISABEL 

CRISTINA CASTELI INVENTARIADO: ADIVINO CASTELI Vistos, etc. Recebo 

a inicial e defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça. Nomeio 

inventariante a requerente ALZIRA SZADKOSKI CASTELI, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes. Após, citem-se eventuais herdeiro(s) e intimem-se 

possíveis interessados não representados, se for o caso, bem como as 

Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, nos termos legais. Não 

havendo manifestação de terceiro ou havendo concordância quanto às 

primeiras declarações bem como quanto aos valores nela atribuídos para 

fins de avaliações para partilha, intime-se a inventariante para apresentar 

as últimas declarações e esboço de partilha final. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Serve a presente como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000716-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY NUNES BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO YARID RECCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000716-86.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARLEY NUNES BASTOS 

REQUERIDO: GERALDO YARID RECCO Vistos, etc. Oficie-se aos bancos 

locais, requisitando informações sobre eventuais valores depositados em 

nome do de cujus. Serve a presente como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício, se for o caso Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000594-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MOREIRA CAMARGO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI SILVA AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000594-73.2018.8.11.0037 AUTOR: CELIO MOREIRA CAMARGO RÉU: 

EDINEI SILVA AMORIM Vistos, etc. O presente feito consiste em “AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, a qual a Vara da Infância e 

Juventude, Família e Sucessões não possui competência para processá-lo 

e julgá-lo. A Resolução n.º 005/2014/TP, em seu artigo 2º é clara aos 

dispor as competências: “1ª Vara - Processar e julgar os feitos relativos à 

família e sucessões, à infância e juventude, associados a cartas 

precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência; (...) 5ª Vara 

- Processar e Julgar privativamente os feitos do Juizado Especial Cível e 

Criminal, as ações cíveis e criminais de natureza ambiental, incluindo as do 

Juizado Volante Ambiental – JUVAM.” Assim, conforme disposto no artigo 

supra transcrito, compete ao Juízo da 5ª Vara julgar os processos da 

natureza supramencionada, como ocorre no presente caso. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes arestos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - FORO DO INVENTÁRIO - ART. 96, CPC - EXECUÇÃO 

CONTRA O ESPÓLIO - COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DO 

FORO DO INVENTÁRIO. É de uma das varas cíveis, e não da especializada 

de família e sucessões, a competência para processar execução contra o 

espólio no foro do inventário. (CC 72558/2006, DES. JURACY PERSIANI, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2006, Publicado no DJE 27/11/2006) DECISÃO: Acordam 

os Integrantes da 6ª Câmara Cível em Composição Integral do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em julgar 

procedente o conflito de competência cível suscitado pelo Juiz de Direito 

da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cruzeiro do Oeste, nos 

termos do voto do Relator. EMENTA: DIREITO PROCESSUALCIVIL. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

PROPRIEDADE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONEXÃO COM 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

PARTILHA DE BENS -NÃO CONFIGURAÇÃO - OBJETO E CAUSA DE PEDIR 

DISTINTOS.IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES - EVENTUAL 

RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE QUE PODE SER OBJETO DE 

SOBREPARTILHA. AÇÃODECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE E 

ANULATÓRIA - FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. AÇÕES DE ESTADO - 

MATÉRIA AFETA ÀS VARAS DE FAMÍLIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

PROCEDENTE. Conflito de Competência Cível nº 1.523.622-5 f. 2 (TJPR - 6ª 

C.Cível em Composição Integral - CC - 1523622-5 - Região Metropolitana de 

Maringá - Foro Regional de Marialva - Rel.: Renato Lopes de Paiva - 

Unânime - - J. 20.09.2016). CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. FALECIMENTO DE UMA DAS RÉS E PRISÃO DE UM DOS RÉUS 

DURANTE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO 

COM INVENTÁRIO. OBJETO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PERIGO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS, TAMPOUCO 

PREJUÍZO CAPAZ DE MODIFICAR A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO 

DA DEMANDA AO JUÍZO SUCESSÓRIO. PROCEDÊNCIA. Vistos e 

examinados estes autos 463-95.2014.8.16.044, de Conflito de 

Competência Negativo, em que é suscitante o Juiz da Vara de Família e 

Sucessões de Apucarana e suscitado o Juiz da 2ª Vara Cível da mesma 

Comarca. (TJPR – CC 000046395201481600440 – Relator Luiz Cezar 

Nicolau. Julgado em 10/09/2015). Posto isso, a presente ação está sujeita 

à apreciação do Juízo da 5ª Vara e não ao da Infância e Juventude, 

Família e Sucessões. Diante do exposto, e nos termos da resolução 

005/2014/TP, DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E 

JULGAR O PRESENTE FEITO por entender que este processo é de 

competência privativa da Quinta Vara desta Comarca. Serve a presente 

como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1002390-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. B. M. (AUTOR)

GISLENE BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIGOBERTO ANDERSON MARCHETI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002390-36.2017.8.11.0037 AUTOR: ERIKA EDUARDA BEZERRA 

MARCHETI, GISLENE BEZERRA RÉU: RIGOBERTO ANDERSON MARCHETI 

Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/08/2018 às 15h00min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, 

as quais deverão comparecer ao ato designado independentemente de 

intimação. Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. Serve a 

presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000634-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO OAB - MT20067/O (ADVOGADO)

DANIEL DE FRANCA TAVARES OAB - MT20490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000634-89.2017.8.11.0037 REQUERENTE: REGINALDO RODRIGUES 

REQUERIDO: FRANCISCA PEREIRA Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, C/ PARTILHA 

DE BENS, ALIMENTOS E DIREITO DE VISITAS” em que as partes 

entabularam acordo. É o relato. Decido. Quanto ao pedido retro, sendo a 

pretensão consensual, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos a transação celebrada entre as partes, por conseguinte, 

reconhecendo a união estável do casal e decretando a sua dissolução. 

Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Publicada e registrada 

no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Serve a decisão como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001976-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINA HENRIQUE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001976-38.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MOACIR RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: SEVERINA HENRIQUE DE SOUZA Vistos, etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO c/c PARTILHA DE BENS”, em 

que as partes compuseram acordo. É o relato. Decido. HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre 

as partes, decretando, por conseguinte, o divórcio dos requerentes, 

consignando que a requerente passará a usar o nome de solteira. Assim, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Publicada e registrada no 

sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários. 

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Intime-se. Serve 

a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001204-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCIO DA SILVA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ PAULO DOS SANTOS (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação contida no Id. 12132851, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 14h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 12 de março de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001484-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DO VALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSI MALISE ROTT NEISSE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação contida no Id. 11071416, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 13h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 08 de março de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004284-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO POZZEBON & CIA LTDA - EPP (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1004284-47.2017.8.11.0037 (PJe) Impugnação – Base Normativa: Lei nº 

11.101/2005, art.8º Impugnante: Banco Bradesco Financiamentos S/A 

Referência: Recuperação Judicial nº 1000585-85.2016.8.11.0037 (PJe) 

Recuperanda: Everaldo Pozzebon & CIA Ltda. EPP – em recuperação 

judicial Vistos etc. Trata-se de impugnação formulada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, qualificado nos autos em epígrafe, em face do crédito 

lançado na relação de credores publicada pela administradora judicial, nos 

moldes do artigo 8º da Lei nº 11.101/2005. A pretensão material 

fundamenta-se na incorreta inclusão de determinados créditos em favor 

do impugnante, sem qualquer relação contratual com a empresa em 

recuperação judicial. Instada, a Administradora Judicial apresentou 

manifestação, consignando que o crédito fora lançado na classe “garantia 

real” por se tratar de alienação fiduciária e estaria sujeito à recuperação 

judicial uma vez que integra o patrimônio dos sócios da empresa, sendo 

indispensável ao soerguimento da recuperanda. O representante do 

Ministério Público pugnou seja jugado improcedente o pedido, 

submetendo-se o crédito aos efeitos da recuperação judicial. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A impugnação se fundamenta na ausência de 

relação jurídica entre a autora e a empresa em recuperação judicial. A 

recuperanda sustenta, a seu turno, que o crédito se originou em 

decorrência da atividade empresária, revertendo-se em patrimônio da 

sociedade, uma vez que negociado junto aos sócios da empresa em 

recuperação judicial. Sob esse aspecto, a sociedade empresária faria jus 

à suspensão das cobranças dos sócios da recuperanda, diante da 

extensão dos efeitos da recuperação judicial. Todavia, no que tange à 

extensão dos efeitos da recuperação judicial, especificamente a 

suspensão de que trata o caput do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, tal 

comando está positivado sob a seguinte redação: a decretação da 

falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em 

face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio 

solidário. Embora haja previsão, no texto legal, da extensão dos efeitos da 

recuperação judicial em favor do sócio, faz-se imperioso consignar que a 

prerrogativa foi conferida ao sócio solidário, que responde pessoalmente 

com seu patrimônio pela integralidade da dívida contraída pela pessoa 

jurídica, o que exclui, por evidência, a sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada, cuja responsabilidade dos sócios se limita ao 

valor do capital social integralizado. Nessa linha de intelecção, pertinente 

consignar as lições do ilustre jurista Manoel Justino Bezerra Filho, que bem 

ressalta: “Não se perca de vista – o que tem levado a conclusões 

errôneas em leitura mais apressada – que a expressão ‘credores 

particulares dos sócios solidários’, refere-se ao sócio de responsabilidade 

ilimitada e que, portanto, responde em solidariedade com a sociedade 

empresária falida” (Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 12º 

edição, revisada e atualizada, pág.86). É dizer, portanto, que, para a 

extensão ser deferida em favor dos sócios, necessário se faz verificar a 

constituição societária e constatar a imprescindível responsabilidade 

solidária (ilimitada). Tal entendimento foi consolidado, inclusive, em sede de 

recurso especial (REsp. nº 1.269.703-MG), que, em relatoria do Ministro 

Luis Felipe Salomão, consignou: É que o caput do artigo 6º da Lei nº 

11.101/2005, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do 

deferimento da recuperação, alcança os sócios solidários, presentes 

naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos 

consorciados não é limitada às suas cotas/ações, como é o caso, por 

exemplo, da sociedade em nome coletivo (art.1.039, do CC) e da 

sociedade em comanditas simples, no que concerne aos sócios 

comanditados (art.1.045, do CC). A razão de ser da norma que determina, 

tanto na falência quanto na recuperação judicial, a suspensão das ações, 

ainda que de credores particulares dos sócios solidários, é simples: na 

eventualidade de decretação da falência da sociedade, os efeitos da 

quebra estendem-se àqueles, nos termos do artigo 81 da Lei nº 

11.101/2005. Sob tal conjuntura, a singela observância da formação 

societária da recuperanda Everaldo Pozzebon & CIA Ltda. revela a 

constituição da forma representada por cotas limitadas, afastando, 

portanto, a possibilidade de extensão dos efeitos da recuperação em 

favor dos sócios. Não por acaso, o juízo recuperacional não deferiu tal 

extensão quando do deferimento do processamento da recuperação 

judicial (Autos nº 1000585-82.2016.8.11.0037). Logo, embora possa haver 

confusão patrimonial entre os sócios e a pessoa jurídica respectiva, fato é 

que, no que concerne aos efeitos da recuperação, esses não se aplicam 

aos contratos discutidos, constituindo irregularidade a inclusão desses 

créditos no plano de recuperação judicial. Assim, não há que se falar em 

recuperação judicial ou falência em relação aos sócios, motivo pelo qual 

impertinente a inclusão do crédito respectivo na lista de credores. 

Inobstante, considerando a imprescindibilidade dos bens ao soerguimento 

da recuperanda, a retirada dos veículos fica sobrestada durante o stay 

period. Dispositivo Isto posto, julgo parcialmente procedente a impugnação 

e determino a retificação do quadro de credores, com a exclusão do 

crédito de R$ 47.992,38 (quarenta e sete mil, novecentos e noventa e dois 

reais e trinta e oito centavos) consignado em favor do impugnante, ficando 

suspenso qualquer ato expropriatório sobre os veículos durante o período 

de blindagem. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em 

vista a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Cada parte arcará 

com os honorários do respectivo causídico. Fixo a verba honorária em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, especialmente pelo 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, 

nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.IC. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004640-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS JUNIOR BARRETO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1004640-42.2017.8.11.0037 Liquidação de Sentença 

Liquidante: ELIAS JUNIOR BARRETO ALVES Requeridos: Ympactus 

Comercial S/A, Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James 

Matthew Merrill Vistos etc. Trata-se de Liquidação de Sentença proposta 

por Elias Júnior Barreto Alves em face de Ympactus Comercial Ltda ME, 

Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Matthew Merrill, 

objetivando a devolução do valor investido, com os acréscimos 

decorrentes da mora. Nos termos do artigo 511 do Código de Processo 

Civil, a parte requerida foi intimada, na pessoa de seu advogado, porém 

não apresentou contestação no prazo legal. Formalizados os autos, 

vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta 

aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente 

do pedido e julgo antecipadamente a liquidação. A existência do negócio 

jurídico, a inadimplência contratual e a quantia liquidada pela parte autora 

não foram questionadas, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Outrossim, configurada 

a revelia voluntária da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, máxime quando não infirmados pelo material 

probatório incluso, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Portanto, a procedência do pedido é conclusão inarredável. Dispositivo 

Isto posto, julgo procedente o pedido de liquidação de sentença, declaro a 

existência da relação jurídica contratual e fixo o valor da condenação em 

R$ 28.598,65 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta 

e cinco centavos), os quais já foram atualizados até a declinação do valor, 

devendo ser o valor atualizado por ocasião do cumprimento de sentença, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do último cálculo e 

juros moratórios legais a partir da citação (CC, art.406). Sem honorários 

advocatícios por ausência de litigiosidade efetiva, conforme 

posicionamento jurisprudencial. Os honorários do cumprimento de 

sentença serão fixados por ocasião do despacho inicial. Efetuadas as 

intimações pertinentes e havendo requerimento expresso de cumprimento 

de sentença (CPC, art.523, caput, do Código de Processo Civil), imediata 

conclusão. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. 
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Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66986 Nr: 6893-98.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:OAB/MG 117880, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, referente ao cumprimento do mandado determinado em fls. 124, 

cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 58419 Nr: 6063-69.2008.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte Reqrente para 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41989 Nr: 4422-17.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR ERRERIAS LOPES, NILZA APARECIDA 

BERSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA BLANCO, CRISTIANO APARECIDO 

BLANCO, SIMÃO JOSÉ BLANCO, EPIFÂNIO ROBERTO BLANCO, UMBERTO 

DE ALENCAR BLANCO, PEDRO MAURICIO BLANCO, MARIA LUIZA 

BLANCO KEMPF, ROSELI APARECIDA BLANCO DALPONTE, MILTON LUIZ 

BLANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISLAYNE APARECIDA 

FERREIRA DE FIGUEIREDO - OAB:13421, EDSON MITSUO TIUJO - 

OAB:35933/PR, ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - OAB:8256/MT, JOSE 

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA - OAB:, MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT, SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:MT/10308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646, ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT, MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, Marlon César Silva 

Moraes - OAB:5629/MT

 Intimar os patronos do requerente: Dr. José Sebastião de Oliveira, 

OAB/PR 5869 e do patrono do requerido: Dr. Anibal Francisco C. de 

Oliveira Junior, OAB/55.499, Dr. Mario Cesar Crema, OAB/MT 3.873, para 

as alegações finais orais por apresentação das razões finais escritas, 

que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 

15 (quinze) dias, mediante vista dos autos, nos moldes do artigo 364, §2º, 

do Código de Processo Civil. As partes serão intimadas para retirada dos 

autos em cartório, no prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual iniciar-se-á o 

prazo de 15 (quinze) dias para as derradeiras alegações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 33172 Nr: 1374-84.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBF GARANTIAS & SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES, JOSIANE 

GOMES DE MOURA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76458, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107353 Nr: 6462-93.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR KROMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:15866/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte Reqrente para 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55964 Nr: 3564-15.2008.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMEN SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DA SILVA FAVARIM 

- OAB:304185

 Intimo as partes para audiência de oitiva de tetemunha designada para o 

dia 14/03/18, as 14:30 nos autos de Carta Precatória nº 

0037568-28.2017.8.19.0203 , fl. 157 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140330 Nr: 10419-97.2014.811.0037

 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: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUIZA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte Ruerente 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 991 Nr: 27-60.1998.811.0037

 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: Altair Antoninho Bressiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Vanaira Paiva Bressiani, VOLNEY 

VALENTIN MARTIGNAGO, OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS 

LTDA, IRACI DAL PONT MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - 

OAB:10026/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 40321, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:PR 31149, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

NELSON PEREIRA DIAS - OAB:11.200, PAULO JOSÉ GIARETTA - 

OAB:16.965/PR

 Intimar as partes acerca da audiência designada para o dia 04/04/2018, 

às 14:30 horas, no Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel do 

Oeste/MS (Carta Precatória nº 0001880-94.2017.8.12.0010-0001 - 
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Controle nº 2017/001484).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106473 Nr: 5527-53.2011.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LOPES GODOY - 

OAB:14422-A/MS

 Intimar o Dr. Carlos Alberto Pieper Espinola,OAB/MT 15.999-B, do 

desarquivamento do autos supra, bem como para dar o prosseguimento 

do feito, conforme peticionado em fls.95 nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7215 Nr: 118-24.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS, NILZA MARIA 

MACHADO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Intimar o patrono do requerente Dr. Servio Túlio de Barcelos - OAB/MT 

14.258-A e Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira, OAB/MT 19.081-A, para 

ciência do desarquivamento dos autos supra, conforme requerido em 

petição de fls. 181, nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174833 Nr: 7863-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALLES DALCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, a fim de dar cumprimento ao mandado do determinado em fls. 42, 

cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no prazo de 

10 dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004929-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO FERRARI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002251-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DANILO JUNG (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004977-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE BRAGA & CIA LTDA - ME (RÉU)

VELI GHISLENI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os embargos monitórios, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004249-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JULIAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000193-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROSA GOMES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 1212624, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000578-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIONE LIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

Certifico que até a presente data o requerido não se manifestou sobre a 

proposta de acordo, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1006010-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREMA TERCEIRIZACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO CEZARINO CREMA (EXECUTADO)

DANIELA CARVALHO LOPES CREMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação dos 

executados Crema Terceirizações Ltda e Daniela Carvalho Lopes Crema , 

no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001661-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIKAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELANE MAYOLO OAB - RS27805 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS RENATO HERINGER OAB - RS40044 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004807-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GUIMARAES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYME GARCIA OLIVEIRA OAB - SP401568 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001121-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

LUCIRENE MARIA ALMEIDA CARVALHO (EXECUTADO)

CLEONICE RODRIGUES CARVALHO (EXECUTADO)

AMC ARTES GRAFICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data as partes executadas não pagaram o 

débito, apesar de citadas.Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar nos autos , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000426-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMERI ADRIANA MANOEL (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para apresentar 

o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, no prazo 

de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada sobre o envio 

da inicial resumida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002305-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELI ROSANGELA CARISSIMI ROSALINO (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executa não pagou o débito e não ofereceu 

embargos, até a presente data.Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar nos autos , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004755-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005119-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES (RÉU)

NIMAR AMORIM VILELA (RÉU)

NIVALDO VILELA DE MORAES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003864-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME DE SOUZA PORTO (EXECUTADO)

 

Certifico que até apresente data a parte executada não pagou o débito e 

não ofereceu embargos, até a presente data.Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000239-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO ANTONIO GNOATO (REQUERIDO)
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Certifico que até a presente data não contestou e nem se manifestou 

sobre a constrição judicial, apesar de citado/intimado, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005650-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARSAL JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005146-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DE ALMEIDA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001483-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MARQUES MANSAN (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não pagou o débito e 

não ofereceu embargos monitórios, apesar de citada.Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001823-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CANDIDO NETTO (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não manifestou 

acerca do bloqueio, apesar de intimada.Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001395-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEGRETI & SLAPAK LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLAB SOCIEDADE DE PESQUISA AGRICOLA LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que o prazo de suspensão decorreu em 01/12/2017, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte para 

informar sobre o cumprimento do acordo, no prazo de 05 dias, em caso de 

inércia, presumirá integralmente cumprido.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131759 Nr: 4207-60.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO MOTO TAXI RODÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151523 Nr: 5049-06.2015.811.0037

 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: ROMUALDO TEIXEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ-UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT, LENICE FREITAS TEIXEIRA - OAB:MT 14.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EUDSON ROSA DA SILVA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74351 Nr: 6670-14.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 

MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA TALITA BORGES REIS, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 73886 Nr: 6206-87.2010.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA, ALTAIR SARTORI, ADILMAR SARTORI, INÊS 
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BERNARDETE GASPARIN SARTORI, LIRGE MARIA SARTORI THEOTÔNIO, 

WELLINGTON SACHES THEOTONIO, MÁRCIA DO PRADO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA TALITA BORGES REIS, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 19626 Nr: 1633-84.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA DE SACOS MONTANHA LTDA, 

MARCOS COELHO DE ARAÚJO, SARA COELHO DA SILVA NETO, MARIA 

DO CARMO COELHO DUARTE RIBEIRO, JOSÉ DO PATROCÍNIO COELHO 

DE ARAÚJO, GERALDO COELHO DE ARAÚJO, SOSTHENES RAMOS 

CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE MARIANO - OAB:PE 

13889, LUIZ OTAVIO MONTE VIEIRA DA CUNHA - OAB:PE 559-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOÃO MANOEL JUNIOR, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140340 Nr: 10426-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLENDA RENATA DE PAULA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZZIELY BARROS DO 

PRADO - OAB:32.500/GO

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.45.

Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a qual restou 

frutífera, inserindo a restrição judicial, conforme documento anexo.

Intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente para que tomem ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138964 Nr: 9660-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA ALVES DE SOUZA & CIA LTDA ME, 

NEUZA ALVES DE SOUZA, JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO DARLEY DA SILVA CAMARGO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109915 Nr: 8941-59.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO, JOSÉ PATRICIO, 

Sebastião Patrício- Espólio, LIDIA DAL ROVERE PATRICIO, IRMA CAMILO 

PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA JULIANA PADILHA DE LIMA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106457 Nr: 5509-32.2011.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA EUDSON ROSA DA SILVA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41459 Nr: 3884-36.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA FONSECA DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO, ADELAR 

FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc...

 Determina-se que seja expedida carta precatória, conforme endereço de 

p.99, para citação das partes executadas.

 Outrossim, considerando que o presente feito se arrasta por 

aproximadamente 10(dez) anos, sem qualquer manifestação dos 

executados, então, em observância a ordem de preferencia do art.655, do 

Código de Processo Civil, determina-se a penhora online no valor descrito 

à p.101, e, não sendo bloqueados valores suficientes, desde já, defere-se 

também a penhora de veículos, via RENAJUD.

Juntado o resultado do pedido de penhora de valores e/ou de veículos, se 

frutífera a referida penhora, desde já, determino a intimação da parte 

executada, para querendo impugnar a penhora, caso contrário, se 

infrutífera, determina-se a intimação da parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar nos autos, postulando o que entender 
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de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 48519 Nr: 3927-36.2007.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174235 Nr: 7534-42.2016.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TOLEDO E REGIÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER MARTINS VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:PR/ 27.171, VALTER SCARPIN - OAB:6751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de fls. 33, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de devolução da carta 

precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 14048 Nr: 1938-39.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2397-MT., PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:12071, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 13595 Nr: 1934-02.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI POLATO, Ivone de Souza Polato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de fls.462/465, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 15470 Nr: 2328-09.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA ROQUE DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2397-MT., PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:12071, stalyn paniago - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de fls. 635, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4714 Nr: 66-62.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR, CLEIDE DE 

LOURDES TREVISAN ALVES, ANTENOR SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO 

LUNARDELLI - OAB:13892/PR, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 3.568-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 18224 Nr: 228-13.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPAPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002185-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FIDELIS CANDIDO FILHO OAB - MT2525-B (ADVOGADO)

RODRIGO SARNO GOMES OAB - SP203990 (ADVOGADO)

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDIFRAN LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE O MANDADO DEVERÁ SER CUMPRIDO NA AV. SÃO 

PAULO, Nº 1040, SALA 01, DISTRITO INDUSTRIAL, PRIMAVERA DO 

LESTE-MT, ZONA 01

Edital Citação

Dados do Processo: Processo: 1000207-29.2016.8.11.0037 Valor causa: 

R$ 33.627,84

Tipo: Cível Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 189 de 795



 REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 REQUERIDO: RONISCLEY CARMO DA SILVA

Pessoa(s) a ser(em) CITADA(s) RONYSCLEY CARMO DA SILVA 

(Executados(as)), CPF DE Nº 005.809.781-33, RG DE Nº 15500489SP7 

SSP /MT .

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 15(quinze) 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., inscrito 

no CNPJ sob o nº 07.207.996/0001-50, com sede na Cidade de Deus, 

Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, CEP 06029-900, na cidade de Osasco, 

São Paulo, por seu advogado no final assinado, vem respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no Decreto-Lei nº 911 de 

1º de outubro de 1.969, com a nova redação que lhe deu a Lei nº 10.931 

de 02 de agosto de 2.004, propor a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR Em face de RONYSCLEY CARMO 

DA SILVA, brasileiro(a), casado(a), eletricista, portador(a) do RG nº 

15500489SP7 SSP/MT e do CPF/MF nº 005.809.781-33, filiação: não 

declarado, com endereço residencial na R GUARIROBA, PRIMAVERA III, 

CEP 78850-000 na cidade de PRIMAVERA DO LESTE/MT, pelas razões de 

fato e de direito abaixo expostas: Por "Contrato de Financiamento" nº 

2944269196 (doc.04), celebrado entre as partes no dia 08/04/2015, o 

Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no valor líquido de 

R$ 29.000,00(vinte e nove mil reais),que deveria ser pago em 48 

prestações no valor de R$ 1.070,97 (um mil setenta reais e noventa e sete 

centavos), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o 

dia 08/05/2015 e da última para o dia 08/04/2019, destinado à aquisição de 

um veículo alienado fiduciariamente, marca FORD, modelo FORD FOCUS, 

ano fabricação 12, chassi 8AFUZZFHCDJ030331, placa OBA-7785, cor 

PRATA e renavam nº 474951766. Ocorre, entretanto, que o(a) 

Requerido(a) não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, 

deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 08/03/2016, cuja 

mora está devidamente comprovada pela inclusa notificação extrajudicial 

(doc.05), conforme artigo 3º e 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as alterações da Lei nº 13.043/2014, pode ser requerida contra o 

devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.Esgotados 

todos os meios para que o(a) Requerido(a) liquidasse o seu débito, o 

Requerente, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

requerer se digne ordenar a Busca e Apreensão do bem da sua 

propriedade que está na posse precária do(a) Requerido(a), para tanto, 

expedindo-se liminarmente, mandado de busca e apreensão, a ser 

cumprido nos endereços já mencionados ou no lugar onde o bem estiver, 

depositando-o em mãos da RequerenteOutrossim, requer que seja 

efetivada a citação do(a)Requerido(a) com os benefícios do artigo 212, e 

demais parágrafos, do Novo Código de Processo Civil, para e no prazo de 

quinze (15) dias, querendo, conteste a presente ação, sob pena de 

revelia, facultando-lhe, ainda, o prazo de cinco (05) dias após a citação 

para o pagamento da dívida pendente, que nesta data importa em R$ 

33.627,84(trinta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e 

quatro centavos), mais os encargos moratórios previstos no contrato pelo 

atraso do pagamento das prestações vencidas e vincendas, custas 

processuais e honorários advocatícios sobre o valor total, conforme 

Recurso Repetitivo nº 1.1418.593-MS, sob pena de, não o fazendo, ficar, 

desde logo, consolidada a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do 

Requerente, facultando-lhe a venda para o pagamento do débito principal, 

mais os encargos moratórios previstos contratualmente, respeitando 

sempre, para todos os acréscimos, os limites, normas e restrições 

legais.Termos em que, dando-se à presente, o valor de R$ 33.627,84(trinta 

e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), e, 

ainda, oferecendo, condução aos Srs. Oficiais de Justiça, de 2ª à 6ª feira, 

na Matriz: Tel. (15) 3232-5055/3234-9650 e na Filial Mato Grosso: Av. 

Historiador Rubens de Mendonça nº 1.894, 8º andar, sala 802, Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT – Tel. (65)3619-3100, para as diligências necessárias. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Débito Atualizado: R$ 4.395,72 Honorários Fixados: R$ 439,57Total para 

Pagamento: R$ 4.835,29 Despacho/Decisão :ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. 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. PRIMAVERA DO LESTE, 17 

de novembro de 2017

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVAN CAVALCANTE (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 Numero do Processo: 1001061-52.2018.8.11.0037 

AUTOR: VALDIVAN CAVALCANTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente não realizou o pedido na via administrativa, pois não juntou a 

negativa de benefício pelo instituto requerido. Assim, considerando o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 

631240, bem como que o pedido da parte requerente ainda não tem 

negativa pela autarquia ré, SUSPENDO o feito e DETERMINO a intimação da 

parte requerente para que protocole, perante a Previdência Social, 

requerimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação, tendo o INSS prazo de 90 (noventa) dias para responder a 

solicitação de pagamento do benefício pretendido, devendo ser informado 

referido protocolo aos autos. Decorrido o prazo de 120 (cento) dias, ou 

aportando aos autos o indeferimento administrativo, certifique-se e voltem 

os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMARO DA SILVA (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: 

1001338-68.2018.8.11.0037 AUTOR: JOAO AMARO DA SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por JOÃO AMARO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de epilepsia e défict cognitivo, impedindo-o de 

trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 
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necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o Dr. Pedro Henrique de Abreu Balata, 

Médico Psiquiatra, CRM 7252/MT, e-mail: pedro_balata@hotmail.com, 

telefone comercial (65)9-8129-8909, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001339-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO ROSALVO PEREIRA (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001339-53.2018.8.11.0037 AUTOR: FLORENTINO ROSALVO PEREIRA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a parte requerente não realizou o pedido na via 

administrativa. Apenas juntou extrato no qual consta que o benefício foi 

concedido por tempo determinado. Assim, considerando o entendimento 

do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 631240, bem 

como que o pedido da parte requerente ainda não tem negativa pela 

autarquia ré, SUSPENDO o feito e DETERMINO a intimação da parte 

requerente para que protocole, perante a Previdência Social, requerimento 

administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, tendo o 

INSS prazo de 90 (noventa) dias para responder a solicitação de 

pagamento do benefício pretendido, devendo ser informado referido 

protocolo aos autos. Decorrido o prazo de 120 (cento) dias, ou aportando 

aos autos o indeferimento administrativo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001014-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS CRISTINA RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001014-78.2018.8.11.0037 AUTOR: ELIS CRISTINA RODRIGUES 

MIRANDA DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou 

pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, nada 

comprovou. Denota-se, ainda, que na qualificação não consta a sua 

profissão. Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar a miserabilidade alegada, bem como emendar a sua 

qualificação, indicando a sua profissão, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância 

com o disposto no artigo 456, §1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

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

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil e o Provimento nº 43/2014-CGJ. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001368-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (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: 

1001368-06.2018.8.11.0037 AUTOR: JULIO RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ c/c PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JULIO RIBEIRO DOS SANTOS em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de 

Traumatismo não especificado do ombro e do braço(S 49.2), Lumbago 

com ciática (M54.4), Dor Articular (M25.5), Síndrome do manguito rotador e 

Fratura da extremidade superior do úmero, impedindo-o de trabalhar. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código 

de Processo Civil), com as advertências legais. Por sua vez, havendo 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, 

nomeio o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT 1958, médico, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 
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Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de 

março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000735-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR JOSE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000735-92.2018.8.11.0037 REQUERENTE: VALDEIR JOSE DE ARAUJO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por VALDEIR JOSE DE 

ARAUJO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de espondilose e cervicalgia, espondiloartrose lombar com convexidade 

da coluna à direita, protrusão posterior difusa do disco intervertebral 

L4-L5, apenas tocando a face ventral do saco dural, hipertrofia das 

facetas articulares com esclerose do osso subcondral, impedindo-o de 

trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para 

nomeação de perito judicial especialista. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000017-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE OLIVEIRA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - MT19044/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000017-66.2016.8.11.0037 AUTOR: ADEMIR DE OLIVEIRA REIS RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA 

proposta por ADEMIR DE OLIVEIRA REIS em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Aduz o requerente, em síntese, que é servidor público municipal 

efetivo, na função de Professor, sendo que, nas eleições municipais de 

2016, pleiteou à candidatura do mandato de vereador, sendo que, em 

decorrência de sua candidatura, requereu desincompatibilização de suas 

funções públicas pelo período de 03 meses, a contar de 01.07.2016, a 

qual foi deferida. Relata que a secretária municipal de infraestrutura 

informou que a desincompatibilização do cargo para concorrer às eleições 

seria sem remuneração, bem como que a data inicial seria a partir de 

20.07.2016, perdendo, assim, a data limite para a desincompatibilização do 

cargo que é 02.07.2016. Argumenta que o requerido não efetuou o 

pagamento de seu salário referente ao mês de julho e parcialmente de 

agosto de 2016. Assim, pugnou pelo deferimento da tutela de evidência a 

fim de ordenar ao requerido que efetuasse o pagamento retido dos 

proventos salários vencidos e não pagos, referente ao mês de julho e 

parcialmente de agosto de 2016. No ID 3731292, o pedido de tutela foi 

indeferido. O requerido apresentou contestação rebatendo os argumentos 

expostos na inicial e pugnando pela improcedência do pedido. A parte 

requerente impugnou a contestação e ratificou todos os termos da petição 

inicial (ID 10169162). Inexistindo interesse na produção de outras provas, 

vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, dispensando dilação probatória, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual, em observância 

aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do 

processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. A questão controvertida cinge-se ao reconhecimento do direito do 

requerente de receber os salários dos meses de julho e agosto de 2016, 

período em que esteve desincompatibilizado de suas funções para fins 

eleitorais. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera 

do Leste/MT, em seu artigo 105, §1º e 2º, dispõe: “O servidor terá direito a 

licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua 

escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a 

véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral. §1º - O 

servidor candidato a cargo público na localidade onde desempenha suas 

funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, 

arrecadação, dele será afastado, a partir do dia imediatamente posterior 

ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º 

(décimo) dia seguinte ao do pleito. §2º - A partir do registro de sua 

candidatura e até o 10º (décimo) dia seguinte ao da eleição o servidor fará 

jus a licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo 

período de 3 (três) meses”. Denota-se que, para o pleito de 2016, o prazo 

para a formulação dos requerimentos, pelos partidos ou coligações, 

encerrou-se às 19:00 horas do dia 5 de agosto de 2016, consoante artigo 

8º da Resolução do TSE nº 23.455/2016. Consta nos autos que o 

requerente pleiteou sua desincompatibilização, sendo deferida, segundo a 

Portaria nº 875/16 (ID 3670146), em 21.07.2016. A desincompatibilização 

do requerente foi fundada no preceito da Lei Complementar nº 64/90, a 

qual estabelece, de acordo com o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal, 

casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras 

providências, a saber em seu artigo 1º, II, “l” dispõe: “São inelegíveis: I – 

para qualquer cargo: (...); II – (...); l) ”os que, servidores públicos, 
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estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou 

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos 

Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se 

afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à 

percepção dos seus vencimentos integrais”. Há, portanto, base jurídica 

para o direito vindicado pelo autor. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVIEL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AFASTAMENTO DAS 

FUNÇÕES PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO - PERCEPÇÃO DOS 

VENCIMENTOS INTEGRAIS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INTELIGÊNCIA DO 

DISPOSTO NO ART. 1º, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 67/90 - 

PRECEDENTES- CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - Aos servidores públicos 

é garantido o direito à percepção dos vencimentos integrais enquanto 

afastado para concorrer a cargo eletivo, 'ex vi' do disposto no art. 1º, I, da 

Lei Complementar nº 64/90.” (TJ-MG - AC: 10421120012982001 MG, 

Relator: Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras 

Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2014) “APELAÇÃO 

CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO DA RECEITA ESTADUAL. AFASTAMENTO PARA CONCORRER A 

CARGO ELETIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 92/02. SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO DURANTE A 

LICENÇA. ILEGALIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS SEUS 

VENCIMENTOS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Quando 

o artigo 1º da Lei nº 64/90 exigiu o afastamento, sob pena de 

inelegibilidade, ele o fez em nome do interesse público, garantindo a todos 

os servidores o direito à percepção dos vencimentos integrais. Assim 

sendo, ofende os Princípios da Legalidade e Isonomia o ato que suspende 

o pagamento de remuneração de servidores da receita estadual durante o 

período de licença para concorrer a cargo eletivo”. (TJ-PR - APCVREEX: 

7225781 PR 0722578-1, Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 

15/02/2011, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 580) MANDADO DE 

SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - CANDIDATURA A CARGO ELETIVO - 

LICENÇA COM VENCIMENTOS INTEGRAIS - APLICAÇÃO DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 64/90 - ILEGALIDADE DO DISPOSTO NO ESTATUTO 

ESTADUAL DOS MILITARES DE MATO GROSSO - DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA. A Lei Complementar nº 64/90, que se 

aplica tanto aos servidores civis quanto a militares em razão do Princípio 

da Isonomia, assegurou no art. 1º, I, alínea “l”, o direito de o servidor 

receber integralmente os vencimentos quando afastado para concorrer a 

mandato político. A restrição imposta pelo Estatuto dos Militares de Mato 

Grosso, Lei Complementar Estadual nº 231/2005, é acometida de 

ilegalidade por confrontar o direito de percepção integral dos vencimentos 

albergado pela Lei Complementar Federal nº 64/90. (TJMT-MS 

129752/2008, DES. A. BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2009, Publicado 

no DJE 18/06/2009) Destarte, considerando que o requerente, na 

qualidade de servidor público, a partir do registro de sua candidatura fazia 

jus a licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO na inicial e condeno o requerido a pagar ao 

requerente a importância relativa ao salário do mês de julho/2016 e parcial 

de agosto/2016, devidamente atualizados pela variação do INPC, desde a 

data em que deveria ter sido pago, e acrescida de juros de mora de 6% ao 

ano (artigo 1º-F da MP 2180-35/2001) a partir da citação (artigo 219 do 

CPC) (STF RE 362519/PR). Consigno que deverão ser descontados os 

valores recebidos, se devidamente comprovados, no momento da 

elaboração do cálculo. Fixo honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil em favor 

da parte requerente. Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, 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, 28 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000877-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE MELLO BUSCARIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000877-96.2018.8.11.0037 REQUERENTE: EUNICE DE MELLO 

BUSCARIOLLI REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ou APOSENTADORIA POR INVALIDEZ c/c PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por EUNICE DE MELLO BUSCARIOLLI em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de doenças 

do ouvido interno, espondilopatias, transtornos das sinovias e dos 

tendões, transtornos da densidade e da estrutura óssea, impedindo-o de 

trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, 

CRM-MT 1958, médico, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003170-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003170-73.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: CLARO S/A Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE - MT em face de AMERICEL S/A, na qual a parte exequente 

informa o pagamento integral do débito executado e, assim, requer a 

extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve a quitação do débito objeto desta demanda pelo 

executado, conforme informado pela parte exequente. Com efeito, o artigo 

924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Sem prejuízo, 

considerando que o pagamento ocorreu após a citação, perfeitamente 

cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários 

advocatícios. Nesse sentido: EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinta a 

execução fiscal pelo pagamento do principal antes da citação do 

executado, não cabe a fixação de honorários advocatícios. Negado 

seguimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70040581811, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de 

Azevedo Souza, Julgado em 17/02/2011) (TJ-RS - AC: 70040581811 RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 17/02/2011, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 23/02/2011)] TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO EXECUÇÃO. PAGAMENTO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A 

condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da 

causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à 

instauração do processo o dever de pagar a verba honorária à parte 

contrária. 2. Quando do ajuizamento da demanda, existia o legítimo 

interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo se 

deu pelo pagamento com os benefícios da MP nº 75/2002. Assim, o Fisco 

não demandou indevidamente em juízo. Mantida a condenação honorária 

disposta na sentença. (TRF-4 - AC: 876 RS 1999.71.01.000876-7, Relator: 

JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/07/2010, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 03/08/2010) Ante o exposto, JULGO, 

POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 

924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. Custas processuais 

pela parte executada. Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), a serem pagos pelo executado em favor do advogado público, 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil. 

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas. Após, certificado o trânsito em julgado, 

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

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131631 Nr: 4096-76.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118715 Nr: 1085-73.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GALINDO CLEBIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D" AMICO MADI - 

OAB:14.322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130304 Nr: 2963-96.2014.811.0037

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTI GRÃOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, LILIAN 

LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RENATA CARRETA - 

OAB:18929-A, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO 

VAS CARDOSO - OAB:5.209-O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 Processo nº: 2963-96.2014.811.0037 (Código 130304)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA ajuizada 

por MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em face do MULTI GRÃOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 325/326, a 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, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127117 Nr: 102-40.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DE FATIMA MEZZOMO DAL ROVERI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Processo nº: 102-40.2014.811.0037 (Código 127117)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 235 e 238/239, HOMOLOGO os 

valores apresentados pela Contadoria à fl. 321.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado à fl. 231.

Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161820 Nr: 1165-32.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CABRAL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1165-32.2016.811.0044 (Código 161820)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que às fls. 145/147 o exequente pugnou 

pelo cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer e, às fls. 

156/161, requereu o mesmo pedido, relativamente ao pagamento de 

honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Destarte, tratando-se de ritos diversos, desentranhe-se o pedido de fls. 

156/161 e intime-se a advogada requerente para que retire as vias, 

mediante recibo nos autos, determinando que realize seu protocolo em 

autos próprios.

No que tange ao não cumprimento da obrigação de fazer para realização 

de cirurgia pelo ente estatal, certifique-se.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente 03 (três) orçamentos, consignando o valor específico de seu 

procedimento, a fim de subsidiar o bloqueio de ativos financeiros, 

conforme o artigo 11 do Provimento nº 02/2015/CGJ.

 Decorrido o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem comunicação quanto 

à realização de cirurgia, e tendo a parte requerente trazidos os 

orçamentos aos autos, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

realização do bloqueio.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136364 Nr: 7848-56.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOLBERY ROCINI DIAS, LIVIA MARA DELARMELINO 

ROCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7848-56.2014.811.0037 (Código 136364)

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 308.

Sem prejuízo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111242 Nr: 1615-14.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÉLIO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/MT, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1615-14.2012.811.0037 (Código 111242)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se acerca impugnação à execução.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127123 Nr: 108-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PEREIRA DOS SANTOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº: 108-47.2014.811.0037 (Código 127123)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se acerca impugnação à execução.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126759 Nr: 9290-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES NEILA PREVEDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 
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LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5209-0

 Processo nº: 9290-91.2013.811.0037 (Código 126759)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 183101 Nr: 467-89.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA EVA TEODORO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 467-89.2017.811.0037 (Código 183101)

Vistos.

Nomeio o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT 1958, médico, para a 

realização de perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151962 Nr: 5256-05.2015.811.0037

 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: ADRIANA FÁTIMA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5256-05.2015.811.0037 (Código 151962)

Vistos.

Nomeio o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT 1958, médico, para a 

realização de perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168754 Nr: 4637-41.2016.811.0037

 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: WILLI WEGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4637-41.2016.811.0037 (Código 168754)

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por WILLI WEGNER 

alegando, em síntese, contradição na sentença de fls. 98/100, vez que 

reconheceu o pedido de aposentadoria por idade, todavia, fixou o valor em 

um salário mínimo, sendo que a renda mensal inicial do benefício deve ser 

calculada sobre os salários de contribuições.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que padece de erro material a sentença objurgada, já que fixou o valor em 

um salário mínimo.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na sentença de fls. 

98/100, fazendo constar:

“(...) Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício da aposentadoria por idade, nos 

termos doa rtigo 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, cujo valor deverá ser 

calculado de acordo com os salários de contribuição do instituidor, (...)”

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 102741 Nr: 2047-67.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICOTTON - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE 

ALGODÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT, 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A, MANUELLA CARDOZO TORRES - OAB:15.974, VICTOR 

HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12546/MT

 Processo nº: 2047-67.2011.811.0037 (Código 102741) SENTENÇA Ante o 

exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão na sentença de fls. 

229/231, fazendo constar: “(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. DETERMINAR que a cobrança 

do ICMS deve incidir apenas sobre o valor da operação correspondente à 

efetiva circulação de energia elétrica; 2. DECLARAR que a cobrança do 

ICMS sobre a demanda de energia elétrica não utilizada é indevida; 3. 

DETERMINAR restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos 05 

(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como os pagos 

durante o andamento do processo até o efetivo cumprimento desta 

determinação, em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença; 

(...)” Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 12 de março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115994 Nr: 6602-93.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ADALBERTO ROMAGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, tão somente para sanar a omissão apontada, 

fazendo constar:“(...) Às fls. 68/76, a parte requerente apresentou réplica 

à contestação, pugnando pelo aproveitamento da alíquota implantada pelo 

Decreto nº 1944/2013.(...)O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito.Primeiramente, consigno que o pedido de aproveitamento da alíquota 

implantada pelo Decreto nº 1.944/2013 não merece acolhimento, uma vez 

que tal legislação entrou em vigor após o ajuizamento da ação, bem como 

que o pedido foi realizado na réplica à contestação, inovando, portanto, 

quanto ao pedido inicial, necessitando de anuência do requerido para ser 

analisado.Assim, considerando o feito aguarda solução desde 2012, bem 

como que está inserido nas Metas determinadas pelo CNJ, entendo que 

não é cabível promover a intimação do requerido para se manifestar 

acerca do novo pedido a esta altura, estando o feito maduro para 

julgamento quanto aos demais pedidos.Cinge-se a questão controvertida 

sobre a exigibilidade imediata do aumento da alíquota do ICMS sobre a 

entrada de maquinário agrícola no Estado de Mato Grosso adquirido em 

outro Estado da federação. (...)”No mais, permanecem inalterados os 

demais termos da referida decisão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 12 de março de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131992 Nr: 4391-16.2014.811.0037

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DARLAN VIEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 P rocesso  n º  4391-16 .2014 .811 .0037  (Cód igo  131992) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141814 Nr: 608-79.2015.811.0037

 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: EDIVANIA MOREIRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO ALVES DA SILVA - 

OAB:MT 18.241-O

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de 

março de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141811 Nr: 605-27.2015.811.0037

 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: LAIZA PATRICIA BRASIL CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696/O, RENATA 
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CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de 

março de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129151 Nr: 1999-06.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELZUITA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1999-06.2014.811.0037 (Código 129151)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

OU AUXÍLIO-DOENÇA ajuizada por DELZUITA NUNES DA SILVA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 143/145, petição de que a obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme petição de fls. 143/145.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126765 Nr: 9296-98.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9296-98.2013.811.0037 (Código 126765)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

EDVALDO BEZERRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 136, petição de que a obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme petição de fl. 136.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133481 Nr: 5571-67.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORETI DAL PONT MEZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5571-67.2014.811.0037 (Código 133481)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

ajuizada por LORETI DAL PONT MEZARI em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 245/247, petição de que a obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme petição de fls. 245/247.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128864 Nr: 1744-48.2014.811.0037

 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: Manoel Pereira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1744-48.2014.811.0037 (Código 128864)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 109-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela exequente às fls. 108/109.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados de fls. 108/109.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 67320 Nr: 6968-40.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE ARAUJO DE OLIVEIRA

 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: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:MAT1662176

 Processo nº: 6968-40.2009.811.0037 (Código 67320)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 152, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela executada à fl. 151-v.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados de fl. 151-v.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53976 Nr: 1668-34.2008.811.0037

 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 ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A

 Processo nº 1668-34.2008.811.0037 (Código 53976)

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao ente ministerial quanto 

ao apontamento de que a decisão de fls. 15.296/15.297 não é a correta 

lançada nos autos, vez que diversa daquela lançada no Sistema Apolo, do 

qual as partes requeridas foram devidamente intimadas.

Desse modo, serve esta decisão para corrigir tal lapso, sendo que nesta 

oportunidade junto aos autos a decisão correta em anexo.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao E. 

TJMT para processamento e análise da apelação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122698 Nr: 5239-37.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORALICE FERREIRA DA SILVA COVATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5239-37.2013.811.0037 (Código 122698)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120022 Nr: 2487-92.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS PANELÃO - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Processo nº 2487-92.2013.811.0037 (Código 120022)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69922 Nr: 2230-72.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAGRANDE & CIA LTDA, MARIA 

GARZELLA, MARCELO GONÇALVES, ROMEU EDEMAR GARZELLA, 

IZAURO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA K.M. FOLLMANN - 

OAB:18021-MT

 Processo nº 2230-72.2010.811.0037 (Código 69922)

Vistos.

 Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl. 53, 

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 150 (cento e cinquenta) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70757 Nr: 3068-15.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. GALVÃO DE BEM & CIA. LTDA - ME, 

MATEUS VERGÍLIO GALVÃO DE BEM, ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Processo nº 3068-15.2010.811.0037 (Código 70757)

Vistos.

 Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl. 58, 

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135317 Nr: 7025-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MOREIRA DO CANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7025-82.2014.811.0037 (Código 135317)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135321 Nr: 7029-22.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DE VARGAS SELONK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7029-22.2014.811.0037 (Código 135321)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72034 Nr: 4349-06.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DIOGENES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - 

OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4349-06.2010.811.0037 (Código 72034)

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 165.

 Para tanto, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73872 Nr: 6192-06.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANIZIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP, THIAGO SOUZA BORGES - OAB:MT 9.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 6192-06.2010.811.0037 (Código 73872)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO E COBRANÇA DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO ajuizada por ANA ANIZIA DE ARAÚJO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 176, certidão de que a obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme certidão de fl. 176.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129656 Nr: 2442-54.2014.811.0037

 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: MARIA TACIANA DIAS ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2442-54.2014.811.0037 (Código 129656)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 
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e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112757 Nr: 3199-19.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIZAIR SOUZA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:MAT 138286, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 3199-19.2012.811.0037 (Código 112757)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169661 Nr: 5081-74.2016.811.0037

 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: ROSINEI PEDROSO VERGILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 5081-74.2016.811.0037 (Código 169661)Vistos.Inicialmente, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da ação para 

liquidação de sentença.Compulsando os autos, verifico que consta pedido 

de perícia contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Destarte, oficie-se 

ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, 

indique algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em 

caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como 

perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos. O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53232 Nr: 956-44.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 956-44.2008.811.0037 (Código 53232)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

OU AUXÍLIO-DOENÇA ajuizada por ARNALDO FERREIRA DE QUEIROZ em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 229/230, petição de que a obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme petição de fls. 229/230.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169663 Nr: 5083-44.2016.811.0037

 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: IRINEU JOÃO VEIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 P rocesso  n º  5083-44 .2016 .811 .0037  (Cód igo  169663) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 
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05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136798 Nr: 8140-41.2014.811.0037

 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: SANDRA LELEBERTA BORTOLUZZI MAGENIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8140-41.2014.811.0037 (Código 136798)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

OU AUXÍLIO-DOENÇA ajuizada por SANDRA LELEBERTA BORTOLUZZI 

MAGENIS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 153/155, petição de que a obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme petição de fls. 153/155.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53075 Nr: 6542-96.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO PASTORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de 

março de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74588 Nr: 6907-48.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGUIDO & OSHIRO LTDA, SEIBUN OGUIDO, 

SEVERINO MASSAYOSHI OSHIRO, RAFAEL FERNANDO OSHIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6907-48.2010.811.0037 (Código 74588)

Vistos.

Defiro o pedido de habilitação de herdeiros.

Procedam-se as retificações pertinentes.

 Cite-se a inventariante ELZA HATSUE OGUIDO no endereço indicado à fl. 

84.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47539 Nr: 2936-60.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 Processo nº 2936-60.2007.811.0037 (Código 47539)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por ESPÓLIO DE 

ERNESTO RUARO, alegando, em síntese, a existência de obscuridade na 

sentença de fl. 127, vez que condenou o embargante ao pagamento de 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da 

causa, sendo que teria realizado o parcelamento sobre R$ 36.299,56 

(trinta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis 

centavos) e o valor da causa seria de R$ 132.302,90 (cento e trinta e dois 

mil, trezentos e dois reais e noventa centavos).

Assim, requer que o valor da condenação seja fixado de acordo com o 

proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor do parcelamento ou, 

ainda, que não sejam fixados honorários de sucumbência.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao embargante, pois 

consta à fl. 125-v o comprovante de adesão ao parcelamento em parcela 

única, no valor de R$ 36.299,56 (trinta e seis mil, duzentos e noventa e 

nove reais e cinquenta e seis centavos).

Assim, servem estes embargos apenas para corrigir o dispositivo.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE, tão somente para sanar a 

obscuridade na sentença de fl. 127, fazendo constar:

“

(...)

Fixo honorários advocatícios em 5% (cinco) por cento do valor do proveito 

econômico auferido na execução fiscal (fl. 125-v), a serem pagos pelo 

executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 

19, do Código de Processo Civil. (...).”

 No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença 

proferida à fl. 127.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105736 Nr: 4770-59.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:PR/37880, ROGERIO SCHUSTER JR. - OAB:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de 

março de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41769 Nr: 4211-78.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPREV COM MAT ELÉTRICOS SERV LTDA, 

ALBERTO GOMES DA SILVA, CIRO SIQUEIRA GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013

 Processo nº 4211-78.2006.811.0037 (Código 41769)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169664 Nr: 5084-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5.209

 P rocesso  n º  5084-29 .2016 .811 .0037  (Cód igo  169664) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199730 Nr: 8385-47.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOLBERY ROCINI DIAS, LIVIA MARA DELARMELINO 

ROCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 P rocesso  n º  8385-47 .2017 .811 .0037  (Cód igo  199730) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165391 Nr: 2839-45.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE CARVALHO BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 P rocesso  n º  2839-45 .2016 .811 .0037  (Cód igo  165391) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196465 Nr: 7143-53.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMARY FERNANDES DE FRANÇA TOMASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Processo nº 7143-53.2017.811.0037 (Código 196465)

Vistos.

Sobre a petição retro, diga a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122425 Nr: 4959-66.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5209-0

 Processo nº: 4959-66.2013.811.0037 (Código 122425)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135323 Nr: 7031-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7031-89.2014.811.0037 (Código 135323)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se acerca impugnação à execução.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176564 Nr: 8821-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DE FATIMA MEZZOMO DAL ROVERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA L. CORREA DA 

COSTA - OAB:11.509/MT, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 P rocesso  n º  8821-40 .2016 .811 .0037  (Cód igo  176564) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 
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Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129294 Nr: 2127-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO SOUSA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2127-26.2014.811.0037 (Código 129294)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se acerca impugnação à execução.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158086 Nr: 8148-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA NERES PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8148-81.2015.811.0037 (Código 158086)

Vistos.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108370 Nr: 7537-70.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:PR/37880, ROGERIO SCHUSTER JR. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de 

março de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159455 Nr: 8671-93.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO, RENATO CINTRA 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8671-93.2015.811.0037 (Código 159455)

Vistos.

Ante o teor das manifestações de fls. 34 e 37, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela Contadoria às fls. 31/31-v.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados de fls. 31/31-v.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60959 Nr: 778-61.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO DOS SANTOS BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 778-61.2009.811.0037 (Código 60959)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160671 Nr: 710-67.2016.811.0037

 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: THEREZINHA DA SILVA AMARAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 710-67.2016.811.0037 (Código 160671)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163890 Nr: 2168-22.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARELUCE CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 P rocesso  n º  2168-22 .2016 .811 .0037  (Cód igo  163890) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Importante ressaltar que, em 

se tratando de prova requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, 

assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil:(...)Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a 

proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o 

depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163427 Nr: 1913-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, SUELEN CRISTINA VIANA CORÁ - OAB:22342-0, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 P rocesso  n º  1913-64 .2016 .811 .0037  (Cód igo  163427) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Importante ressaltar que, em 

se tratando de prova requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, 

assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil:(...)Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a 

proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o 

depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103737 Nr: 2668-64.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

PROTENCO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº 2668-64.2011.811.0037 (Código 103737)

Vistos.

 Permaneçam os autos suspensos até o julgamento final da ação de 

usucapião de código 46831 que tramita na 2ª Vara Cível desta comarca.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149157 Nr: 3929-25.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAI RODHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3929-25.2015.811.0037 (Código 149157)

Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141895 Nr: 644-24.2015.811.0037

 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: ADVANILSON ROSA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5209-0

 Processo nº: 644-24.2015.811.0037 (Código 141895)

Vistos.

Proceda-se ao apensamento dos autos aos de Código nº 199992.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

¬

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150547 Nr: 4651-59.2015.811.0037

 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: HELENA LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, EMERSON 

FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4651-59.2015.811.0037 (Código 150547)

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 86/88.

Em seguida, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133786 Nr: 5838-39.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FÁTIMA BERTOGLIO SHULTZ, SOLANGE 

ALVES FERNANDES, EDINALVA ROSA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5838-39.2014.811.0037 (Código 133786)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168862 Nr: 4672-98.2016.811.0037

 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: JORGE LUIS BONIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/ 374425, JOSE PACCE NETO - OAB:MT 18724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4672-98.2016.811.0037 (Código 168862)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, para juntar o 

resultado do requerimento administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

Expeça-se carta com aviso de recebimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131470 Nr: 3964-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3964-19.2014.811.0037 (Código 131470)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66872 Nr: 6684-32.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

(SUCESSORA DA SUBMARINO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212/MT, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, ROSMERI 

VALDUGA - OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, JAIRO 

FUNKE - OAB:MT 9.645, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 Processo nº: 6684-32.2009.811.0037 (Código 66872)

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 299/300.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação do valores 

em favor da parte requerida, 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.

 Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173764 Nr: 7278-02.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LECIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7278-02.2016.811.0037 (Código 173764)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102900 Nr: 2157-66.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO VIDAL E ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO VIDAL - 

OAB:25.145, FELIPE MELO FRANÇA - OAB:OAB/PE34325

 Processo nº 2157-66.2011.811.0037 (Código 102900)

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de BERNARDO VIDAL E 

ASSOCIADOS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 244, foi determinada a intimação do Ministério Público para intervir no 

feito, vez que o processo discute sobre dano ao erário. No entanto, o 

parquet alegou que não há interesse de menores ou incapazes, tampouco 

interesse público primário, sendo desnecessária sua intervenção.

 Em que pese à manifestação de fl. 245, o artigo 17 da Lei 8.429/92 dispõe 

que:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo 

Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias 

da efetivação da medida cautelar.

§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata 

o caput.

§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações 

necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público.

§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, 

aplica-se, no que couber, o disposto no § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de 

29 de junho de 1965. (Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996).

§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará 

obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

(...)

Dessa forma, dê-se novamente vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, conclusos.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144231 Nr: 1716-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIOS TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1716-46.2015.811.0037 (Código 144231)

Vistos.

Sobre a petição retro, diga a parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70286 Nr: 2594-44.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MÁRCIA ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2594-44.2010.811.0037 (Código 70286)

Vistos.

Intime-se a Autarquia Federal para manifestar-se acerca o pedido de 

habilitação de herdeiros, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162456 Nr: 1445-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA MATOS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1445-03.2016.811.0037 (Código 162456)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133706 Nr: 5771-74.2014.811.0037

 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: ELIENAI ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131703 Nr: 4162-56.2014.811.0037

 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: ANI CRISTINA VON BORSTER GHELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60533 Nr: 338-65.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, em cumprimento à decisão de fls. 194, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05(cinco) dias, trazer aos autos os dados bancários para 

liberação do valor bloqueado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141381 Nr: 372-30.2015.811.0037

 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: DEJANIRA DIVINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 372-30.2015.811.0037 (Código 141381)

Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169660 Nr: 5080-89.2016.811.0037

 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: MARCIA CRISTINA CONCEIÇÃO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - 

OAB:5.209-O

 P rocesso  n º  5080-89 .2016 .811 .0037  (Cód igo  169660) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Importante ressaltar que, em 

se tratando de prova requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, 

assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil: (...)Destarte, oficie-se 

ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, 

indique algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em 

caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como 

perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 
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07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a 

proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o 

depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos. O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido 

em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em 

juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da 

apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104648 Nr: 3630-87.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3630-87.2011.811.0037 (Código 104648)

Vistos.

Ante a inércia da parte requerida, HOMOLOGO os valores apresentados 

pela parte exequente à fl. 127.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme o cálculo apresentado à fl. 127.

Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135500 Nr: 7183-40.2014.811.0037

 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: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a 

conversão da ação para liquidação de sentença.Após, intime-se a parte 

requerida para a apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil.Sem prejuízo, defiro o pedido de perícia contábil.Importante 

ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte beneficiária da 

justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil:

(...)Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 

15 dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, 

desde já, como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de 

Mendonça, 1856 – sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 

78050-000, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 dias. Com a 

proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para 

manifestação no prazo de 05 dias, salientando-se que, em havendo 

concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde logo 

depositar o valor integral da verba honorária. O desempenho do encargo 

independerá de compromisso, devendo o perito observar as disposições 

dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se as 

partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão o prazo de 15 

dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. 

Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos. O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 dias a contar da intimação 

da apresentação do laudo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135324 Nr: 7032-74.2014.811.0037

 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: LUCILENE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a 

conversão da ação para liquidação de sentença.Após, intime-se a parte 

requerida para a apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 dias, nos moldes do artigo 510 do CPC.Sem prejuízo, defiro o 

pedido de perícia contábil.Importante ressaltar que, em se tratando de 

prova requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, assevera o 

artigo 95 do Código de Processo Civil:(...)Destarte, oficie-se ao ESTADO 

DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 dias, indique algum órgão 

público conveniado para realização da perícia.Em caso de inércia do 

ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito judicial a 

empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, 

com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – sala 408, Edifício 

Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, Cuiabá/MT, telefone: 

(65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para formular proposta de 

honorários, no prazo de 05 dias. Com a proposta de honorários, intime-se 

o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 05 dias, 

salientando-se que, em havendo concordância, bem como previsão 

orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da verba 

honorária. O desempenho do encargo independerá de compromisso, 

devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do 

CPC. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que 

terão o prazo de 15 dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico. Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a 

indicar data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a 

seguir as partes e os assistentes técnicos. O prazo para apresentação do 

laudo pericial fica estabelecido em 30 dias. Os pareceres técnicos 

deverão ser apresentados em juízo no comum prazo de 10 dias a contar 

da intimação da apresentação do laudo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de 

março de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165038 Nr: 2692-19.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLY GARCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 
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21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O

 Vistos.Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a 

conversão da ação para liquidação de sentença.Após, intime-se a parte 

requerida para a apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil.Sem prejuízo, defiro o pedido de perícia contábil.Importante 

ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte beneficiária da 

justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil:

(...)Destarte, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 

15 dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, 

desde já, como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de 

Mendonça, 1856 – sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 

78050-000, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 dias. Com a 

proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para 

manifestação no prazo de 05 dias, salientando-se que, em havendo 

concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde logo 

depositar o valor integral da verba honorária. O desempenho do encargo 

independerá de compromisso, devendo o perito observar as disposições 

dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se as 

partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão o prazo de 15 

dias para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. 

Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos. O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 dias a contar da intimação 

da apresentação do laudo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130958 Nr: 3535-52.2014.811.0037

 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: CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, jose antonio de castro leite nogueira - OAB:5622, 

RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, ROSANGELA 

QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Processo nº: 3535-52.2014.811.0037 (Código 130958)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137614 Nr: 8758-83.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA ALMEIDA BONFIM

 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, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8758-83.2014.811.0037 (Código 137614)

Vistos.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 180554 Nr: 10861-92.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milvo Prevedello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MARIANA CALVO CARUCCIO - 

OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO 

EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT, SIMONE MARIA DESSORDI 

- OAB:21210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10861-92.2016.811.0037 (Código 180554)

Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159479 Nr: 8679-70.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINE FERRAZ DAMASCENA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 P rocesso  n º  8679-70 .2015 .811 .0037  (Cód igo  159479) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Importante ressaltar que, em 

se tratando de prova requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, 

assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil:(...)Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a 

proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 
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logo depositar o valor integral da verba honorária. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o 

depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos. O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido 

em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em 

juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da 

apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199992 Nr: 8487-69.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVANILSON ROSA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 P rocesso  n º  8487-69 .2017 .811 .0037  (Cód igo  199992) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Importante ressaltar que, em 

se tratando de prova requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, 

assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil:(...)Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a 

proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o 

depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 201937 Nr: 9320-87.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FÁTIMA BERTOGLIO SHULTZ, SOLANGE 

ALVES FERNANDES, EDINALVA ROSA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9320-87.2017.811.0037 (Código 201937)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fl. 29, diga a parte requerida, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 200818 Nr: 8825-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCOM JOHNI CORVETTO, LUIZANE SILVA DA 

SILVA, ILAINE BREGALDA BERTOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 P rocesso  n º  8825-43 .2017 .811 .0037  (Cód igo  200818) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Importante ressaltar que, em 

se tratando de prova requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, 

assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil:(...)Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a 

proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o 

depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163784 Nr: 2114-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2114-56.2016.811.0037 (Código 163784)
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Vistos.

Em que pese a manifestação de fls. 139/139-v, entendo que não merece 

acolhimento, tendo em vista que, em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei 

que o processo foi encaminhado conforme carga nº 546452, juntamente 

com outros processos.

Sendo assim, ante a inércia da parte requerida quanto aos valores 

discriminados, HOMOLOGO os valores apresentados pela parte 

exequente às fls. 134/135.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23786 Nr: 706-84.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA, IZANETE ASTUTT TANNURE, FREDERICO WAGNER 

FRANÇA TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº: 23786.811.0037 (Código 23786)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome do executado, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118355 Nr: 707-20.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALANÇAS OESTE LTDA - ME, MARIA 

ROEGELIN, VOLMIR PICHEK BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Processo nº: 707-20.2013.811.0037 (Código 118355)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42293 Nr: 4675-05.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOPES E PENNA LTDA - ME, FABIO ROSA 

LOPES, ALVARO CAMPOS PENNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Processo nº: 4675-05.2006.811.0037 (Código 42293)

Vistos.

Considerando que já decorreu o prazo do pedido de suspensão, intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122558 Nr: 5097-33.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milvo Prevedello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MARIANA CALDAS DALLA 

VECCHIA - OAB:PR 44.112, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, 

Sandra Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366, SIMONE MARIA 

DESSORDI - OAB:21210

 Processo nº: 5097-33.2013.811.0037 (Código 122558)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, junte o documento solicitado conforme fl. 60/60-v.

Sem prejuízo, proceda a Secretaria às anotações necessárias ao 

cadastro das advogadas habilitadas, conforme fls. 61/62.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119685 Nr: 2123-23.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHILIN PNEUS LTDA ME, VENCESLAU 
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KOSLOSKI, SIDINEI ROGERIO KOSLOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-O MT, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - OAB:13626

 Processo nº: 2123-23.2013.811.0037 (Código 119685)

Vistos.

Considerando que já decorreu o prazo do pedido de suspensão, intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119638 Nr: 2074-79.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA INÊS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14218

 Processo nº: 2074-79.2013.811.0037 (Código 119638)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se acerca impugnação à execução.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110473 Nr: 796-77.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIOS TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719

 Processo nº 796-77.2012.811.0037 (Código 110473)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133253 Nr: 5402-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FERREIRA AMARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS 

- OAB:22.115, JOELIO ROSA DE MORAES - OAB:18464

 Processo nº 5402-80.2014.811.0037 (Código 133253)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 27 e determino a suspensão do feito até 

20/11/2018.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117504 Nr: 8180-91.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GO MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS 

GONTIJO BARBOSA, ANTONIO CARLOS BARROS, SEBASTIÃO AMERICO 

DOS SANTOS, RAPHAEL CRISTALDO BARROS, JULIANA GONTIJO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DÊNIS 

MARTINAZZO - OAB:15339-A

 Processo nº 8180-91.2012.8.11.0037 (Código 117504)

Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152796 Nr: 5731-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:MT5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RICARDO 

VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 P rocesso  n º  5731-58 .2015 .811 .0037  (Cód igo  152796) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Importante ressaltar que, em 

se tratando de prova requerida por parte beneficiária da justiça gratuita, 

assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil:(...)Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a 

proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 
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disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, de que terão o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo Civil). Com o 

depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização 

dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121221 Nr: 3718-57.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIOS TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9.127/MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3718-57.2013.811.0037 (Código 121221)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 240.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42935 Nr: 5347-13.2006.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BARBOSA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAEL FERRARI - OAB:24.219, 

Aristoteles Giordani - OAB:36.761, Fábio Fernado Bettin - 

OAB:49.476RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:6.923-B-MT, MANOEL JOSÉ DE REZENDE NETO - 

OAB:OAB/MT 8.705, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a Advogada Stephania Ibiapino R. Morais, OAB/MT 13.618/B, do 

desarquivamento dos autos, para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, 

sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000106-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES FOTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARUAN MILLER FELIX GUIMARAES OAB - SP288678 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimo o requerente, através de seu advogado, para informar o atual 

endereço do requerido, no prazo de cinco dias, sob pena de devolução da 

carta precatória para a comarca de origem.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000505-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ADAIR GRANCE MARTINS OAB - MS13189 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO FABRAO MARQUES (REQUERIDO)

 

Intimo o exequente para manifestar, em cinco dias, acerca do atual 

endereço do executado, sob pena de devolução da missiva para a 

comarca de origem.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000524-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE MADALENA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILAINE SOUSA DA SILVA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (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 DESPACHO Numero do 

Processo: 1000524-27.2016.8.11.0037 REQUERENTE: IVANILDE 

MADALENA DE SOUSA REQUERIDO: JOSILAINE SOUSA DA SILVA, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

CURADOR: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH Vistos, Mantenho a 

decisão a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id 9737457), que 

reafirmo. A diligência pleiteada não coaduna com as hipóteses da consulta 

CGJ juntada. Valho-lhe do teor da certidão do oficial de Justiça, constante 

do evento 7332583, que diz: " Certifico que, em cumprimento ao mandado 

expedido por ordem do MMº Juiz de Direito do Juizado Especial desta 

Comarca, em tendo requerente IVANILDE MADALENA DE SOUZA, e como 

requerido: ESTADO DE MATO GROSSO e outros, deixei de efetuar a 

INTERNAÇÃO compulsoria da Sra. JOSILAINE SOUSA DA SILVA, em 

razão deste servidor entrar em contato com a requerente para dar inícios 

a internação da Sra. Josilaine, onde a mesma informou que precisaria de 

um tempo para preparar a sua filha, e que entraria em contato com este 

servidor, onde esperei a resposta da requerente, onde não entrou em 

contato com este meirinho. onde retornei a ligação e não mais fui atendido, 

retornei ao imóvel e não encontrei mais a requerente e o imóvel totalmente 

fechado. não conseguindo mais nenhum contato com a requerente. Diante 

disso devolvo o mandado em cartório para as devidas providencias". 

Então, a diligência pedida pela douta Defensoria Pública não teria nenhum 

efeito prático: procurar a requerente no endereço que não é mais 

encontrada, conforme já constatado pelo oficial de Justiça no cumprimento 

da tutela. Seria ato inútil no processo. Diligência a meu ver desnecessária 

e incompatível com o status dos autos. Por isso, indefiro o pedido de 

reconsideração. Caso não sobrevenha nenhum fato novo, concluso para 

sentença. Primavera do Leste/MT, 13 de março de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 145249 Nr: 2192-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, NMED 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Vistos,
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Homologo a desistência manifestada pelo autor, à fl. 1.833.

Nos termos do artigo 9º da Lei nº 4.717/1965, manifeste o Ministério 

Público se tem interesse em prosseguir com a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Caso suceda o autor, deverá apresentar suas contrarrazões, no mesmo 

prazo (art. 1.010, §1º, do CPC).

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012098-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO BRANDALIZE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (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: 8012098-25.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ANTONIO ROBERTO 

BRANDALIZE REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, O NAT apontou que: “Consta apenas 

referência em laudo de Raio-X do Punho Esquerdo, de 12/06/2017, onde 

recomenda-se a correlação com Tomografia Computadorizada”. Posto 

isso, emende-se a petição da Tomografia do punho esquerdo, por 

intermédio da Defensoria Pública, para atendimento à indicação do NAT: 

“Solicitamos que sejam fornecidos o pedido médico do especialista 

solicitando o procedimento pleiteado, bem como as condições clínicas 

atuais da requerente.”. Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias (art. 321 do CPC 

c/c art. 27 da Lei 12.153/2009). Cumprida a diligência, solicite-se Parecer 

Técnico do NAT, para que se pronuncie sobre a relevância terapêutica e a 

urgência do pedido complementar de Tomografia Computadorizada do 

punho esquerdo, encaminhando-se todas as peças deste feito. Com a 

resposta, promova-se a imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, 

servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do 

Leste/MT, 12 de março de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO MAHNIC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 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: 1001340-38.2018.8.11.0037 REQUERENTE: EDNO MAHNIC 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com 

pedido de antecipação de tutela em caráter de urgência c/c pedido de 

danos morais, visando obrigação à requerida de fornecer 40 (quarenta) 

sessões de oxigenoterapia hiperbárica, bem como indenização por danos 

morais. Relata na petição inicial que, atualmente, está com 54 anos de 

idade, é beneficiário de plano de saúde contratado com a requerida, sob o 

contrato de nº 8761, cartão nº 056.8761.000016.00-0, com segmentação 

assistencial ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, desde o ano de 2005. 

Aponta que, atualmente, está internado na Unidade de Tratamento 

Intensivo do Hospital Santa Rosa, na cidade de Cuiabá, desde dezembro 

de 2017; é portador de diabetes tipo II, hipertenso, com histórico de cirrose 

hepática prévia, ex-tabagista e ex-etilista. Alega que, em 7 de março de 

2018, foi encaminhado à UTI daquele hospital, depois de ser submetido ao 

procedimento cirúrgico de colocação de prótese de cabeça de fêmur, bem 

como duas outras intervenções. Em 26 de fevereiro de 2018, foi 

diagnosticado com 5º PO de desbridamento cirúrgico de quadril direito, 

corre risco de morte, bem como está incapacitado de se ausentar do 

hospital. Afirma que a requerida se nega em cobrir o tratamento, sob a 

alegação de não constar no rol da ANS (sem cobertura contratual), porém 

esse tratamento é coberto pelo plano de saúde do requerente, conforme 

Parecer Técnico da ANS, juntado com a exordial. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, consigno que apesar de não juntado 

o contrato de adesão, o vínculo jurídico está plenamente demonstrado pelo 

extrato do Id 12124126, onde constam os dados da contratação, com 

indicação do status de beneficiário do requerente, a data do início do 

contrato (01.10.2005), a data de início do plano e de referência para 

carência (01.02.2006), além de informações como abrangência em todo o 

território nacional e cartão válido até 30.11.2018. Igualmente, juntou 

parecer médico, com indicação do tratamento vindicado, hipótese 

diagnóstica e descrição do quadro clínico, onde também se visualiza 

decisão administrativa manuscrita, que negou o atendimento por ausência 

de cobertura contratual. Noutro lado, a relação submetida a exame é 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, 

assim como o objeto da relação de consumo, qual a seja, a prestação de 

serviços de saúde, sendo este, inclusive, o entendimento sumulado do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que: Aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos de plano de saúde. (Súmula 469, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 06/12/2010). Diante disso, desde já, 

consigno que não devem prevalecer as cláusulas que conferem vantagem 

exagerada a uma das partes, pois consideradas abusivas, uma vez que 

implicam em prejuízo ao outro polo da avença, segundo a previsão 

expressa do artigo 51, inciso IV, § 1º e seu inciso II, da Lei 8.078/1990. No 

caso, o requerente é portador de “INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO” 

(CID-10 T81.4), com indicação médica para aproximadamente 40 

(quarenta) sessões de oxigenoterapia hiperbárica, conforme hipótese 

diagnostica e prognóstico apontados no parecer médico (Id 12124130), 

cujo tratamento foi negado pela operadora. Cabe registrar que é 

prerrogativa/responsabilidade do médico que assiste o paciente 

determinar o tratamento mais adequado a este, considerando as 

peculiaridades do procedimento e do paciente em si, não cabendo à 

operadora de planos privados de assistência à saúde se imiscuir na 

decisão do médico, nesse ponto. Também não subsiste a aparente 

ausência de cobertura contratual, pois o tratamento em destaque está 

elencado nos anexos I e II da Resolução Normativa nº 428, de 7 de 

novembro de 2017, da ANS, a qual atualiza o Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura 

mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência 

à saúde. Especificamente, a oxigenoterapia hiperbárica consta do Anexo II 

da mencionada Resolução como um procedimento de cobertura 

obrigatória, desde que atendidos pelo menos um dos critérios lá 

elencados, dentre os quais o autor, de acordo com a documentação que 

instrui a exordial, enquadra-se no item “h”, como “paciente com fascites, 

celulites ou miosites necrotizantes (inclui infecção de sítio cirúrgico), com 

classificação de gravidade II, III ou IV, de acordo com a Escala USP de 

Gravidade (...)”. O mesmo Anexo II, juntamente com o Parecer Técnico nº 

36/GEAS/GGRAS/DPRO/2018, da ANS (Id 12124132), prevê os critérios 

de composição da Escala USP de Gravidade, sendo que o requerente 

atende a, pelo menos, quatro dos itens listados, de modo a atingir 

pontuação que o enquadra na classificação da Gravidade II. Por tais 

motivos, entendo demonstrada a probabilidade do direito invocado, tanto 

pela necessidade do serviço pleiteado, bem como por consistir em 

tratamento abarcado pela cobertura mínima obrigatória, estabelecida pela 

ANS. O perigo do dano à saúde emerge pelo risco de agravamento do 

quadro clínico do requerente, mormente pela infecção hospitalar que o 

comete, conforme se infere do parecer médico no Id 12124130. O E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso também se manifestou em casos 

semelhantes, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DE 

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA TRATAMENTO DE INFECÇÃO DE 

SÍTIO CIRÚRGICO COM DESCENDÊNCIA PARCIAL E EXSUDAÇÃO 

PURULENTA - RECUSA DE CUSTEIO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – EXPRESSA 

PREVISÃO DE COBERTURA – RECUSA INJUSTIFICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Preenche os requisitos à antecipação dos efeitos da tutela 

a demonstração de que inexiste proibição contratual para tratamento e há 

prescrição médica para realização de procedimento aliada à gravidade do 

quadro clínico apresentado pelo paciente. (TJMT, AI 182107/2015, DES. 
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JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016). APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO 

POR OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – NEGATIVA PARA 

TRATAMENTO URGENTE – EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA – 

TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR – COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA – PREVALÊNCIA 

DO DIREITO À VIDA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO 

CONTRATUAL – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – 

RECUSA INDEVIDA AO PROCEDIMENTO MÉDICO – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VERBA SUFICIENTE E PROPORCIONAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor nos contratos de plano de saúde. Inteligência da Súmula 469 

do Superior Tribunal de Justiça. 2. A operadora de plano de saúde deve, 

obrigatoriamente, custear os procedimentos e eventos de cobertura 

mínima previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O direito à saúde e 

à vida deve prevalecer sobre qualquer interpretação restritiva das 

cláusulas contratuais perpetrada pela operadora de plano de saúde. 4. 

Existindo urgência no tratamento e indicação médica específica, além da 

inclusão do tratamento no Rol indicado pela ANS, a negativa da operadora 

de plano de saúde mostra-se totalmente abusiva e ilegal, devendo ser 

afastada no caso concreto. 5. A verba honorária deve respeitar a 

atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares 

estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo 

ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao 

trabalho profissional. (TJMT, Ap 131315/2016, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, 

Publicado no DJE 21/10/2016). Descabe, por ora, o deferimento do pedido 

liminar para fornecimento de “(...) todo e qualquer tratamento médico 

relacionado ao tratamento da doença - Diabete tipo II, hipertenso, histórico 

de cirrose hepática previa, ex-tabagista, ex-etilista - acobertados pelo 

plano de saúde, entendidos como necessários para a manutenção da vida 

do Autor e devidamente prescritos por médicos legalmente habilitados”, 

porque o pedido é aberto, cuja determinação pode ultrapassar o limite de 

alçada do Juizado Especial Cível, sobretudo porque estão cumulados um 

pedido mandamental, de valor não indicado, e condenatório por danos 

morais. Além disso, os autos evidenciam, por ora, que o paciente está 

internado e recebendo procedimentos às expensas do plano de saúde 

contratado, inexistindo informações de negativa além da que é objeto de 

deferimento da tutela nestes autos. Diante do exposto, satisfeitos os 

requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente a 

tutela provisória de urgência, de natureza satisfativa, para cominar à 

requerida a obrigação de disponibilizar 40 (quarenta) sessões de 

oxigenoterapia hiperbárica ao requerente, nos termos da prescrição 

médica (item “a” da petição inicial), seja por rede própria, credenciada ou 

contratada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa 

diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor único de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), além do bloqueio do numerário para custeio do 

mesmo tratamento por uma pessoa jurídica diversa (art. 294 do CPC c/c 

art. 84, § 5º, do CDC), o que deverá ser comunicado nos autos pelo 

requerente, juntamente com 3 (três) orçamentos de fornecedores do 

serviço pleiteado. Indefiro o pedido para fornecimento de todo e qualquer 

tratamento relativo às doenças do requerente, com base nos motivos 

retroexpostos. DO IMPULSO OFICIAL Cite-se e intime-se para audiência de 

conciliação, designada para 09.07.2018, às 13h, ficando a parte requerida 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Consigno que a parte ré 

poderá 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 de que, não havendo contestação, também 

será decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, saindo da audiência 

de conciliação ciente de tal aspecto. 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. 

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para juntada da procuração, 

conforme requerido pelo autor. Corrija o autor o valor da causa, para 

incluir o custo das 40 (quarenta) sessões de oxigenoterapia hiperbárica, 

tendo em vista que aquele atribuído à causa não abarca a obrigação de 

fazer ora deferida. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 13 

de março de 2017. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010947-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010947-24.2016.8.11.0037 Reclamante: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR Reclamada: SKY BRASIL SERVICOS LTDA SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 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. 355, I do NCPC. In casu, 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. Relata a parte autora que teve seu 

nome negativado pela parte requerida indevidamente vez que cancelou o 

contrato e quitou tudo que devia. Em contestação alega a parte reclamada 

que cumpre destacar que a assinatura do autor está ativa e o sinal é 

emitido normalmente. De outra parte, assim que o autor comunicou o 

problema no sinal todos os comandos foram realizados para a reativação 

do mesmo. Assim, corroborar com o pleito inicial de indenização seria o 

mesmo que banalizar o tão nobre instituto jurídico da indenização por 

danos morais. É o breve relato. Decido. Compulsando os autos verifico 

que a parte promovente informou ter sido negativada indevidamente pela 

parte promovida, vez que cancelou o contrato, quitando suas dívidas e 

devolvendo o equipamento. Essas alegações se consubstanciam através 

dos documentos anexados a exordial. Por sua vez a reclamada sustenta 

que o sinal estava ativo, inclusive com o sinal sendo emitido, o que 

demonstra seu descontrole administrativo. Ora, se o sinal está ativo e 

sendo emitido o porquê da negativação, quando é sabido que, havendo 

inadimplemento, a prestação dos serviços é interrompida? Ademais, a 

parte requerente demonstrou que cancelou o contrato, inclusive 

devolvendo os equipamentos, destarte, a negativação não é respaldada 

por uma dívida legal. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora 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, inciso II, do NCPC. Portanto, 

inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço 

enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. Tenho que a 

negativação noticiada nos autos é indevida. Quantos aos danos materiais 

verifico que inexiste procedência vez que em sua própria petição inicial o 

autor afirmou ter deixado de pagar as mensalidades diante de suposta 

falha técnica, que não foi cabalmente comprovada. A negativação 

indevida é dano de natureza in re ipsa, que dispensa comprovação da 

ocorrência do abalo, pois presumidamente afeta a dignidade da pessoa 

humana ao incluir nome de adimplente em cadastro de inadimplentes. 

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, 

reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 
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um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto julgo parcialmente procedentes os pedidos da 

exordial com resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - Declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda, determinando a 

exclusão definitiva do registro em qualquer órgão de proteção ao crédito; - 

Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. - Julgar 

improcedente os pedidos de danos materiais. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. 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, 07 de março de 2018. 

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, 13 de março 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 177964 Nr: 9555-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRANCISCO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 177964

Vistos.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de MARCELO FRANCISCO DA LUZ, 

dando-o como incurso nos artigos nela mencionados.

2. Cite-se o acusado 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 8, 

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 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).

5. Sem prejuízo, indefiro o item a da cota ministerial de fl. 33, vez que não 

comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus 

próprios meios as certidões requeridas, nos termos do item 7.5.1, inciso III, 

da CNGC Judicial.

6. Outrossim, considerando que em Consulta Processual ao Sistema Apolo 

verificou-se que o réu não responde a outra ação penal, designo 

audiência para proposta da suspensão condicional do processo para dia 

25.09.2017 ás 15:20 hs.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 171969 Nr: 8703-98.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LUIZ SPONCHIADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos nº 171969

Considerando que nos dias 04 e 05 de Setembro de 2017, estarei 

participando do curso ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a 

audiência para 02.10.2017 às 17:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203214 Nr: 904-96.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Henrique Alberton - 

OAB:

 Código 203214

Vistos, etc.

1. Designo o dia 20/04/2018 às 13:20 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187664 Nr: 2812-28.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Argentio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CESAR ARGENTIO, Cpf: 

03688870140, Rg: 30401852, Filiação: Maria dos Passos Argentio e João 

Argentio, data de nascimento: 20/08/1986, brasileiro(a), natural de Boa 

Esperança-PR, separado(a) judicialmente, operador de máquinas, Telefone 

66 99695-2754. 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: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Paulo Cesar Argetto como incurso nas 

penas do artigo 306, caput, § 1º e do Código de Processo de Trânsito 

Brasileiro, requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação 

Penal, citando e denunciando, para se ver processado, sob pena de 

revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, 

oportunidade, as testemunhas.

Despacho: DELIBERAÇÕESDiante da certidão retro, cite-se o réu 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 a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).Na 

resposta, o acusado poderá argüir 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).Não apresentada a resposta, no prazo legal, desde já, 

nomeio a defensoria pública desta Comarca para oferecê-la em até 10 

dias (CPP, art. 396-A, § 2º).Após, venham conclusos para os fins do art. 

397 ou 399 do CPP.Intimem-se e se cumpra.Nada mais havendo a 

consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. 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, Marilene Lucas da 
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Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 05 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189526 Nr: 3662-82.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON MOREIRA DOS SANTOS, 

Filiação: Alaide Moreira dos Santos e Geraldo Pereirta dos Santos, data de 

nascimento: 20/09/1975, brasileiro(a), natural de Pranatinga-MT, 

solteiro(a), lavrador, Telefone 66996824091. 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: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denúncia a Vossa Excelência Nelson Moreira dos Santos, como incurso 

nas penas do Art. 180, caput do Código Penal, requerendo seja recebida e 

instaurada a competente Ação Penal, citando o denunciado, paa se ver 

processado sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo 

prescricional.

Despacho: DELIBERAÇÕESDiante da certidão retro, cite-se o réu 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 a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).Na 

resposta, o acusado poderá argüir 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).Não apresentada a resposta, no prazo legal, desde já, 

nomeio a defensoria pública desta Comarca para oferecê-la em até 10 

dias (CPP, art. 396-A, § 2º).Após, venham conclusos para os fins do art. 

397 ou 399 do CPP.Intimem-se e se cumpra.Nada mais havendo a 

consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. 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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 05 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119753 Nr: 2196-92.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARSENOR RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990, BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARSENOR RODRIGUES DA COSTA, Cpf: 

34485295168, Rg: 464548, Filiação: Arsênio Rodrigues Souza e Isautina 

Correa da Costa, data de nascimento: 13/04/1964, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), grpafico, corretor, Telefone 96120903. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar 

ARSENOR RODRIGUES DA COSTA, qualificado nos autos, às penas do 

artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.Passo à dosimetria da pena.As penas 

previstas para este crime são de reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.Atento 

ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para 

exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 2 anos de reclusão, 

pena esta que torno definitiva, deixando de a reduzir pela confissão do 

réu por a ter fixado no mínimo legal.Fixo o regime aberto para início do 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, 

presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa 

de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas na forma do 

art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, 

que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções 

Penais.Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas e 

despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.Outrossim, 

encaminhem-se a arma e as munições apreendidaa ao 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizado, para destruição ou doação aos órgãos de 

segurança pública ou às Forças Armadas, nos termos do art. 25 da Lei n. 

10.823/03.P.R.I.C.Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados, comuniquem-se o INI e o TRE, expeça-se guia de execução 

definit iva e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 05 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125679 Nr: 8246-37.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HENRIQUE VARGAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE HENRIQUE VARGAS DE LIMA, 

Cpf: 89387775020, Rg: 2120001-7, Filiação: Antonio Ribeiro de Lima e 

Lolita Vargas de Lima, data de nascimento: 02/08/1976, brasileiro(a), 

natural de Tupanciretã-RS, solteiro(a), mecânico, Telefone 9979-8174. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar 

JORGE HENRIQUE VARGAS DE LIMA, devidamente qualificado nos autos, 

às penas do art. 306, caput, § 1°, II do CTB.Passo a dosimetria da pena.A 

pena prevista para o crime acima é de detenção, de 6 meses a 3 anos, 

multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 06 meses de detenção, pena esta 

que torno definitiva, deixando de diminuí-la em razão da confissão (CP, art. 

65, III, “d”), por tê-la fixado no mínimo legal.Fixo o regime aberto para início 

do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, 

presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa 

de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de 

serviços à comunidade ou entidades públicas, cumprida na forma do art. 

46 do CP.Aplico-lhe ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para 

dirigir veículos pelo prazo de 06 meses, a qual deverá ser entregue em 

juízo no prazo 48 horas, após o trânsito em julgado desta decisão, com 

fundamento no art. 293 do CTB.Deixo de condenar o réu ao pagamento de 
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multa, custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da 

lei.P.R.I.C.Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados, comuniquem-se o INI e o TRE, expeça-se guia de execução 

definit iva e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 05 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191797 Nr: 4693-40.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS LOPES DA SILVA, Cpf: 

74007645191, Rg: 20471440, Filiação: Marilene Lopes Teixeira da Silva e 

Custodio Evangelista da Silva, data de nascimento: 18/09/1980, 

brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, solteiro(a), morador de rua. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar 

MARCOS LOPES DA SILVA devidamente qualificado nos autos, às penas 

do art. 155, § 4º, I do Código Penal.Passo à dosimetria da pena.A pena 

prevista para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, inexistem motivos para exasperação da 

pena-base, razão pela qual fixo a pena base em 2 anos de 

reclusão.Agravo a pena em 6 meses, uma vez que o réu é reincidente(EP 

código 367325/Cuiabá).Atenuo a pena em 6 meses, em decorrência da 

confissão do réu (CP, art. 65, III, d). Assim, perfaz-se o total de 2 anos de 

reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime semiaberto para 

início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Deixo 

de susbstituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma 

vez que o acusasdo é reincidente em crime doloso, em consonância com 

o art. 44, II e III do Código Penal.Deixo ainda de condenar o réu, ainda, ao 

pagamento das custas e despesas processuais por serem pobres nos 

termos da lei.Por fim, mantenho o uso da tornozeleira eletrônica, uma vez 

que presentes os requisitos necessários à manutenção da medida 

cautelar diversa, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios 

suficientes de autoria, conforme acima demonstrado, bem como a 

necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, bem como o regular 

cumprimento da reprimenda corporal impostos (CPP, art. 413, § 3º).P. R. I. 

C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes, guia 

de execução penal e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 20 de dezembro de 2017.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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 08 de março 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.: 167777 Nr: 4101-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos código 167777

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 26/06/2018 às 16:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187489 Nr: 2726-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO WILLIAN MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, 

Renan Pinto - OAB:OAB-MT 19.906

 Autos código 187489

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 28/05/2018 às 16:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 178401 Nr: 9801-84.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS JOSÉ CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 Autos código 178401

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 28/05/2018 às 17:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 188179 Nr: 3028-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DELMON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT

 Autos código 188179

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 18/06/2018 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187361 Nr: 2651-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCREIDE SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 187361

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 28/05/2018 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182477 Nr: 149-09.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(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: 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: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denúncia José Damião Vieira da Silva como incurso no art. 213, 

caput (por diversas vezes), c/c o art. 61, inciso II, alinea"f", na forma 

prevista no art. 71, todos do Código Penal, com observância da Lei Federal 

n. 11.340/2006, devendo ser ele citado, processado e, ao final liquidada a 

prova e apurados os crimes- condenado com a cláusula do devido 

processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de 

danos à vítima e à Coletividade.

Despacho: Código 182477Vistos em correição.1. Defiro o pedido contido 

na cota ministerial de fl. 37.2. 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 a 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 5, 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, 01 de março 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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124077 Nr: 6644-11.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO ALVES PEREIRA, Cpf: 

58600868149, Rg: 1833056-8, Filiação: Salvino Alves Pereira e Orminda 

Maria da Silva Alves, data de nascimento: 24/01/1974, brasileiro(a), natural 

de Palmeiras de Goiás-GO, casado(a), trabalhador rural, Telefone 

9998-0649. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial 

para condenar o acusado MARCIO ALVES PEREIRA, nas sanções do 

artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 e 

absolvê-lo do delito descrito no art. 147, caput, do Código Penal, nos 

termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.Passo a dosimetria da 

penaO delito previsto no art. 129, § 9º do CP possui pena de detenção, de 

3 meses a 3 anos.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram 

motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena-base em 3 meses de detenção pena esta que torno definitiva, 

deixando de diminuí-la em razão da confissão (CP, art. 65, III, “d”), por tê-la 

fixado no mínimo legal, inexistindo outras circunstâncias capazes de 

modificá-la.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena 

privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do 

CP.Deixo de condenar o réu no pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da Lei.Por fim, reunindo o acusado 

os requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 77 do CP, 

concedo-lhe sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a 

serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.P. R. I. C.Transitada em 

julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e se arquivem os 

autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 23 de agosto de 

2017.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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 12 de março 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.: 193890 Nr: 5698-97.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO BRUNO FERREIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990, BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT, 

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - OAB:19758

 Autos código 193890

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 28/05/2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 172571 Nr: 6585-18.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIEIRA LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 Autos código 172571

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 221 de 795



instrução para 28/05/2018 às 14:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 49048 Nr: 4360-40.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO XAVIER DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR CALASANS DA 

SILVA - OAB:6410/MT

 Código 49048

S E N T E N Ç A

Cuida-se de executivo de pena de 12 anos de reclusão em regime 

inicialmente fechado imposta ao sentenciado FRANCISCO XAVIER DO 

NASCIMETO posteriormente progredido ao regime semiaberto.

Posteriormente, aportou aos autos informações de que o reeducando 

deixou de pernoitar junto a cadeia publica local desde o mês de maio de 

2009 (fls. 358/361), razão pela qual foi decretada a suspensão cautelar 

do regime semiaberto e expedido mandado de prisão em seu desfavor (fls. 

375/376).

É o relato. Decido.

 O art. 113 do Código Penal prescreve que:

“Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o 

livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da 

pena.”

Considerando a pena cumprida pelo réu até a data de sua fuga em maio de 

2009, verifica-se que o prazo da prescrição da pretensão executiva, no 

presente caso, é de 08 anos, em consonância com os arts. 110 c/c o art. 

109, IV do Código Penal.

Com efeito, observa-se que entre a fuga do reeducando até a presente 

data transcorreu lapso temporal superior a 8 anos, período em que 

inexistiram causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Assim, necessário se faz o reconhecimento, como de fato reconheço, da 

prescrição desta pretensão executória e a consequente extinção das 

penas em apreço nos termos dos arts. 110, 109, IV e 113, todos do CP.

P.R.I.C.

 Expeça-se contramandado de prisão.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 145726 Nr: 2418-89.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - 

OAB:18030/O

 DELIBERAÇÕES

 Homologo a desistência supra.

Verifica-se que o réu Alexandro Pereira de Souza, regularmente citado, 

não foi encontrado para intimação no endereço constante nos autos (fl. 

73), razão pela qual, decreto sua revelia e determino o prosseguimento do 

processo sem sua presença, nos termos do art. 367 do CPP.

Diante da insistência supra, designo o dia 07/06/2018, às 16:30 horas para 

oitiva das testemunhas Glauciney Cezar do Nascimento e Soldado Silveira.

 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.: 162657 Nr: 1535-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGO FERNANDES DA SILVA, 

MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ RODRIGO FERNANDES DA SILVA, 

Cpf: 01263912389, Rg: 13831131-7, Filiação: Delcina Fernandes da Silva e 

José Benevides de Oliveira, data de nascimento: 07/12/1985, brasileiro(a), 

natural de Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a), serviços gerais, morador 

de rua, Telefone 41 9 9697-2714. 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: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência José Rodrigues Fernandes da Silva, como 

incurso nas penas do Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, 

requerendo seja recebida e instaurada a competente Ação Penal, citando 

o denunciados, para se verem processados, sob pena de revelia e 

suspensão do precesso.

Despacho: DELIBERAÇÕESHomologo a desistência supra.Cite-se o 

acusado José Rodrigo Fernandes da Silva, 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).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).Não apresentada a 

resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Decorrido o prazo da precatória de fl. 73, apresentem as partes 

alegações finais, no prazo de 5 dias, sucessivamente.Após, venham 

conclusos para sentença.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 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, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 162888 Nr: 1612-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 13 de março de 2018.

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA N.º 09/2018-DF

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Joziane dos Santos, matrícula 21387, 

Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Cível, usufruirá 10 (dez) dias 

de férias referentes ao exercício de 2017, no período de 18/04 a 

27/04/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Michelle Toscano de Brito Marques 

(matrícula 11715) – Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Cível, no período de 18/04 a 

27/04/2018, durante as férias da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 12 de março de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA N.º 08/2018-DF

 O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Eliana Pandolfo Martini, matrícula – 6568 – 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, estará participando do Curso de Capacitação em Técnicas de 

Mediação Judicial, no período de 19 a 23/03/2018, em Cuiabá/MT.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Cleusa Teresinha da Silva, matrícula 6369 – 

Técnica Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da 3ª Vara Cível, no período de 19 a 23/03/2018, durante a 

ausência da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 12 de março de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA N.º 07/2018-DF

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Claudete Scatolin, matrícula 8366, Gestora 

Judiciária Substituta da Secretaria da 1ª Vara Criminal, usufruirá 10 (dez) 

dias de férias referentes ao exercício de 2017, no período de 02/04/2018 

a 11/04/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Carlos Eugênio Comelli (matrícula 3173) – 

Técnico Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal, no período de 02/04/2018 a 11/04/2018, 

durante as férias da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 12 de março de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002995-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELONY BEDIN BROCCO (AUTOR)

VALTUIR BROCCO (AUTOR)

MERI BURILLE BROCCO (AUTOR)

VALDECIR BROCCO (AUTOR)

OTACILIO BROCCO (AUTOR)

VALDETE BROCCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LANZ OAB - MT7880/A (ADVOGADO)

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO)

CAMILA SIMOES MARTINS OAB - PR40227 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

ARLETE INES ZAGO BARBOSA (RÉU)

SORRIPLAST SORRISO PLASTICOS LTDA - ME (RÉU)

CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

CLAUDIA DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

 

1002995-07.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/ Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003084-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIEL JOSE HARTMANN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1003084-30 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE EXECUTADA, na pessoa do seu advogado, vide 

procuração juntada aos autos Id 6670852, conforme prevê o inciso I, §2º 

do artigo 513 do CPC, para que pague a quantia de R$ 141.488,42 (cento e 

quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois 

centavos) - documento n. 01, no prazo de 15 dias para satisfazer a 

obrigação, sob pena de ser acrescido ao débito, multa de 10% e 

honorários advocatícios também em 10%, nos exatos termos do § 1º do 

art. 523 do CPC. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001595-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CORREIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

Processo nº: 1001595-55.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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 acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006719-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1006719-82.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE 
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IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006444-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLONEI LUIZ FRONZA (REQUERIDO)

ANDERSON LUIZ DALZOTTO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

GRACIANE DECEZARO FRONZA (REQUERIDO)

 

1006444-36.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento 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. Sorriso/MT, 13 de março de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001558-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME DOS SANTOS ROSA (REQUERIDO)

 

1001558-91.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento 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. Sorriso/MT, 13 de março de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16085 Nr: 191-40.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, TIANE VIZZOTTO, ANDREIA CRISTIANE 

HECK LAZARINI FAXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA, ADÃO TIMÓTEO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA LEITE FERNANDES 

DE MELLO - OAB:7925-A/MT

 Autos n° 191-40.2003.811.0040 Código Apolo: 16085.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora via BACENJUD, INTIME-SE a 

parte exequente para esclarecer a divergência entre o valor descrito à fl. 

157, e a planilha de cálculo apresentada à fl. 159, assinalando o prazo de 

15 (quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57278 Nr: 1104-75.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 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: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Autos n. 1104-75.2010.811.0040 – Código: 57278.

 Vistos etc.

 Diante das divergências apresentadas por ambas as partes, visando a 

composição amigável, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11 de 

Abril de 2018, às 13h30min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 de Março 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.: 127575 Nr: 3958-66.2015.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:63440/MG, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:131.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Autos nº 3958-66.2015.811.0040 – Código: 127575.

 Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão acostada aos autos à fl. 116, verifica-se que 

restou sanado o vício relativo ao protesto para fins falimentares, 

comprovando-se a constituição da mora do devedor.

Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148455 Nr: 3298-38.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:/MT 4.062

 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, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, 

todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em seus 

exatos termos.CUMPRA-SE, expedindo o  necessár io .Às 

providências.Sorriso/MT, 09 de Março de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85172 Nr: 4483-87.2011.811.0040

 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: FRANCISCO ARNON AZEVEDO, MÁRCIA LUCIANA 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSÉ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, em atendimento à determinação de fl. 178, que revendo 

os presentes autos constatei que em data de 11/03/2013, foi proferida 

decisão que determinou a intimação da parte requerente para requerer o 

que entender de direito visando o andamento do feito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção, que não foi publicada pela Secretaria da 6ª Vara, 

onde o processo tramitava, motivo pelo qual procedo nesta data a 

intimação do autor, na pessoa de seu procurador, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94152 Nr: 5834-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A, ANNILEIDY CORDEIRO 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNILEIDY CORDEIRO SOUSA, HSBC BANK 

BRASIL S/A

 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:15.359B, 

FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, NATALIA HONOSTORIO 

DE REZENDE - OAB:13.714, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A, MARCELO 

FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 Autos nº 5834.61.2012.811.0040 (Cod. 94152)

 Vistos etc.

 Segue anexo alvará de liberação da quantia incontroversa. Proceda a 

Secretaria conforme dispõe o art. 450, § 3º, se for o caso, bem como o 

art. 451, ambos da CNGC/MT.

 Reforça a determinação de intimação do exequente para manifestar-se 

sobre a impugnação apresentada, visto que a petição de fl. 324 não 

deixou claro se concordou com a alegação de excesso da execução no 

valor de R$ 1.268,01.

 Oportunamente, conclusos para extinção e/ou análise da impugnação.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Março 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.: 49294 Nr: 6466-29.2008.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA MESQUITA 

- OAB:20604-A, CELSO MARCON - OAB:11340-A, FLAVIA BUMLAI 

ALVES PINTO - OAB:17.300-B, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT, 

WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9.689

 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.: 50206 Nr: 527-34.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DE SOUZA LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:12.330-A, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 527-34.2009.811.0040 – Código: 50206.

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

FINASA S/A em desfavor de ANDREIA DE SOUZA LUCIO, devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

 A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 12/28.

 Entre um ato e outro às fls. 81/85 o exequente pugnou pela conversão do 

feito em execução extrajudicial, o que fora deferido à fl. 86.

 À fl. 100 intimou-se o exequente para providenciar o preparo da missiva 

de citação da ré.

 Logo após, aportou-se aos autos o petitório do exequente requerendo a 

penhora on-line de valores em face da executada antes da citação (fl. 

102).

 É O RELATÓRIO E DECIDO

 Analisando detidamente os autos, observo que o exequente fora intimado 

para providenciar o preparo da missiva de citação da ré conforme a 

certidão de fl. 100, entretanto até o momento não o fez.

 Sendo assim, em que pese o pedido de fl. 102, constata-se que ainda 

existem diligências pendentes de cumprimento pelo exequente.

 Assim e, considerando que a penhora antes da citação é medida de 

caráter excepcional, INDEFIRO o petitório de fl. 102.

 Desta Feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providencie o preparo da missiva expedida para a citação da parte 

demandada, sob pena de extinção do feito.

 Oportunamente, CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de março de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94962 Nr: 6750-95.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA, DYOGO COSTA MARQUES, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ESPIRITUAL BENEFICENTE UNIÃO DO 

VEGETAL LUZ PAZ E AMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRSAN MAHMUD SHUBEITA 

FILHO - OAB:93456, KASSIA ALESSANDRA GUIMARÃES COSTA - 

OAB:156.492-SP, PATRÍCIA GIORDANO - OAB:115.688-SP, RITA DE 

CASSIA SOUZA ANTUNES - OAB:118193/MG

 Autos nº 6750-95.2012.811.0040 (Cod. 94962)

 Vistos etc.

 A fim de dirimir a questão pendente nestes autos, face a existência de 

penhora no rosto dos autos, por ora, fica SUSPENSA a liberação de 

qualquer quantia que se encontra depositado nestes autos, bem como nos 

autos em apenso, devendo a Secretaria da Vara providenciar o imediato 

cumprimento da determinação contida na decisão de fl. 633.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Março 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.: 134574 Nr: 7771-04.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUDENIR DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5.233-B, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13239-A/MT

 Autos nº 7771.04.2015.811.0040 (Cod. 134574)

 Vistos etc.

 Intime-se a parte adversa para manifestar-se sobre o pedido de fl. 148 e 

ss no prazo de 10 (Dez) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Março 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.: 108952 Nr: 1385-89.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1835-89.2014.811.0040 Código Apolo: 108952.

 Vistos etc.

 Relativamente ao pedido de fls. 49, DETERMINO à Secretaria da Vara que 

proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Aportando aos autos endereço diverso do indicado na inicial, dê regular 

andamento ao feito, expedindo-se o necessário à citação.

 Caso reste infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer o que 

entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 07 de março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de DireitoAutos n° 1835-89.2014.811.0040 Código Apolo: 108952.

 Vistos etc.

 Relativamente ao pedido de fls. 49, DETERMINO à Secretaria da Vara que 

proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Aportando aos autos endereço diverso do indicado na inicial, dê regular 

andamento ao feito, expedindo-se o necessário à citação.

 Caso reste infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer o que 

entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 07 de março 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.: 58573 Nr: 1972-53.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICRED - COOPERATIVA ECON.CRED.MUTUO DOS 

MÉDICOS PROF.SAUDE DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESTRINER & FERRAZ LTDA, JOSE MARCELO 

MESTRINER, JULIANA MARIA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 Autos n. 1972-53.2010.811.0040 – Código: 58573.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora sobre as quotas do capital, 

INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos documentos que comprovem o montante das quotas adquiridas.

 No mais, considerando que o executado José Marcelo Mestriner ainda 

não foi citado (fl. 136), expeça-se o necessário à citação do mesmo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 08 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146545 Nr: 2246-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FATIMA DA SILVA SCHNEIDER, 

VILSON JOSÉ SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:17919/MT, ISABEL JUNG - OAB:17.220, JÉSSICA CAROLINE 

SILVA - OAB:19721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA ALVES IZAC - 

OAB:13759, Izabel Jung - OAB:

 Relativamente ao pedido de expedição da Certidão de Crédito, em se 

tratando de execução de título extrajudicial incabível a expedição de 

certidão prevista no art. 517 do Código de Processo Civil.Como se sabe, 

aludida certidão (art. 517 do CPC), somente é possível para aqueles 

processos em que se executa um título judicial constituído por sentença, o 

que não é o caso, haja vista que a presente ação trata-se de execução de 

título extrajudicial que sozinho possui força para fins de protesto.Sendo 

assim, evidente que o dispositivo legal supracitado foi introduzido a fim de 

possibilitar o protesto de sentença judicial transitada em julgado, eis que o 

título judicial, até então, não era passível de protesto.Nesse sentido, o 

Tribunal de Justiça de São Paula já decidiu:“Agravo de instrumento. 

Mandato. Execução de título extrajudicial. Pedido de certidão de teor da 

decisão, nos termos do disposto no art. 517 do NCPC, para fins de 

protesto extrajudicial. Indeferimento. Não cabimento da postulação, no 

caso, tendo em vista a natureza da ação. Manutenção. Recurso a que se 

nega provimento.” (AI 2242688-03.2016.8.26.0000, Relator Des. Francisco 

Occhiuto Júnior, Órgão julgador: 32ª Câmara de Direito Privado TJSP, J. 

02/02/2017). “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. 

Pretensão recursal voltada à obtenção de certidão de inteiro teor para fins 
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de protesto. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade ao caso da regra contida no 

artigo 517, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso 

improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.” (AI 

2213829-74.2016.8.26.0000, Relator Des. João Camillo de Almeida Prado 

Costa, Órgão julgador: 19ª Câmara de Direito Privado TJSP, J. 

10/11/2016).Dessa forma, evidenciada a inaplicabilidade do disposto no 

art. 517 do CPC, INDEFIRO a pedido de expedição de certidão para fins de 

p r o t e s t o . 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., 08 de Março de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145762 Nr: 1844-23.2016.811.0040

 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: NG, REPF, CCDR, NLDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1844-23.2016.811.0040 – Código: 145762.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de fl. 69.

 Desta feita, DETERMINO a intimação pessoal do requerente Nerocy 

Guzatti para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do 

interesse do prosseguimento do feito.

 Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a patrona subscritora da 

peça de ingresso para, no prazo acima assinalado, requerer o que 

entender de direito e/ou promover a conversão da demanda para a 

jurisdição contenciosa.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 08 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146761 Nr: 2368-20.2016.811.0040

 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: COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, TERRA COMÉRCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 É o breve relato. Decido.Examinando minudentemente os autos, verifico 

que a decisão proferida às fls. 272/273 foi omissa quanto a preliminar 

relativa ao valor da causa levantada pela ré Coopersorriso, razão pela 

qual passo ao exame da mesma.Diz a ré que por meio da presente ação 

busca a parte autora a rescisão do contrato firmado, bem como a 

cobrança de cláusula penal na importância de R$ 643.286,87. Segue 

afirmando que o valor atribuído à causa é aleatória e não reflete a 

dimensão econômica da causa, razão pela qual requer seja determinado o 

reajuste do valor atribuído à causa.Com efeito, a despeito da 

argumentação invocada pela ré, certo é que sua impugnação no que se 

refere ao valor atribuído à causa não procede. Diz a requerida que o valor 

atribuído pela parte autora não reflete o proveito econômico pretendido, 

todavia, não indica ao Juízo qual o valor que entende adequado.De mais a 

mais, a tese apresentada pela ré para sustentar a incorreção do valor 

atribuído à causa constitui matéria de mérito, não podendo ser definida 

nesta oportunidade. Apenas a título de esclarecimento, convém deixar 

registrado que, ao final do processo, sendo o caso, não só pode como 

deve o Juiz sentenciante determinar a correção do valor, bem como o 

recolhimento das custas processuais remanescentes, se devidas.Nessa 

esteira, rejeito a impugnação ao valor da causa.No mais, previamente ao 

saneamento do processo, intime-se a ré Coopersorriso para, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, face a 

ausência de procuração nos autos.Após, tornem os autos conclusos.Às 

providências.Sorriso/MT., 09 de Março de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57308 Nr: 1136-80.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONISIO ERI BUFFON, DECIO BUFON - ESPOLIO, 

OSCAR JUAREZ NEGRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/SP 211.648

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

na inicial, DECLARANDO INDEVIDA A INCIDÊNCIA E COBRANÇA DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC a partir de março de 1990, devendo a 

diferença da correção monetária aplicada entre a variação do IPC 

(84,32%) e do BNT (41,28%) ser restituída ao requerente, sendo o valor 

indicado no laudo pericial à fl. 211 devidamente corrigidas desde o 

ajuizamento da ação com incidência de juros de 1% ao mês, devidos 

desde a citação até a data do efetivo pagamento, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil.CONDENO o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência, consoante 

disposto no art. 85, caput, do NCPC, que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §º2, do mesmo códex.Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o 

registro, na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Oportunamente, 

ARQUIVEM-SE estes autos, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.Às providências.Sorriso/MT, 09 de Março de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 163245 Nr: 11123-33.2016.811.0040

 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: MARTINHO GARCIA NEUBURG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYDE DAYANE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11123-33.2016.811.0040 Código: 163245

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de modificação de guarda em favor de LARISSA 

MENDONÇA NEUBURG ajuizada por MARTINHO GARCIA NEUBURG em 

face de LEYDE DAYANE MENDONÇA, devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos narrados na inicial (fls. 05-10), instruída com 

documentos de fls. 11-17.

 Despacho inicial, fls. 19-24.

 Realizada a sessão de mediação, oportunidade em que a requerida se 

deu por citada, a mesma restou infrutífera, fl. 31.

 Estudo psicossocial aportou às fls. 34-37.

 Certificou-se o transcurso do prazo para oferecimento de contestação, 

fls. 45.

 Manifestação ministerial, fl. 46.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. DECIDO.

 Pois bem. A despeito de a requerida ter sido regularmente citada, deixou 

de contestar no prazo legal, motivo pelo qual DECRETO-LHE a REVELIA, 

nos limites do art. 345, inciso II, do CPC e, consequentemente, NOMEIO 

como Curador Especial o Núcleo de Prática da UNIC – Sorriso para 

defender os interesses da requerida.

 CIENTIFIQUE-SE da nomeação, INTIMANDO-A para manifestação no prazo 

legal.
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 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57240 Nr: 1070-03.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNA SCHEER, ALBINO HECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIERA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - 

OAB:178033/SP, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP

 Vistos etc.De início, convém destacar a resistência do demandado no 

cumprimento da decisão de fls. 211/212, eis que não obstante tenha sido 

devidamente intimado, por duas oportunidades, inclusive, com advertência 

quanto à possibilidade de aplicação de multa, limitou-se a apresentação 

dos extratos 275/290.Dessa forma, com base no disposto no art. 77, 

inciso IV do CPC, APLICO multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, que será revertida ao Fundo de Modernização do Poder Judiciário 

(art. 97 do CPC).Sem prejuízo, EXPEÇA-SE o competente mandado de 

busca e apreensão dos documentos mencionados à fl. 162.Com relação 

aos custos da perícia, consigno que devem ser suportados pelo Estado de 

Mato Grosso, haja vista que a parte autora é beneficiária da assistência 

judiciária.Assim, válido ressalvar que o valor dos honorários devem ser 

fixados em observância a Resolução n. 232/2016 do CNJ, a qual dispõe 

que fixação será limitada a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo 

o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. Portanto, 

diante da perícia a ser realizada no caso em apreço, ARBITRO os 

honorários em R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais).Ademais, 

o pagamento se dará na forma da Resolução n. 127/2011 do CNJ, art. 9º, 

in verbis:“O pagamento dos honorários periciais, de tradutor ou intérprete 

efetuar-se-á mediante determinação do presidente do Tribunal, após 

requisição expedida pelo juiz do feito, observando-se, rigorosamente, a 

ordem cronológica de apresentação das requisições e as deduções das 

cotas previdenciárias e fiscais, sendo o valor líquido depositado em conta 

bancária indicada pelo perito.”Portanto, INTIME-SE a perita judicial nomeada 

acerca da presente decisão, devendo o mesmo informar se tem interesse 

na realização da perícia, assinalando o prazo de 05 (cinco) dias.No mais, 

apresentados os documentos, PROSSIGA no cumprimento da 

determinação exarada às fls. 211/212.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.INTIME-SE.Às providências.Sorriso/MT., 09 de Março de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 186746 Nr: 2140-74.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2140-74.2018.811.0040 Código. 186746

 Vistos etc.

 Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 16 de Maio de 2018, 

às 16h00min.

 INTIMEM-SE todos.

 COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de Março 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.: 136749 Nr: 8914-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA, CLAUDINEI REIZ, CLEITON REIZ, ABILIO REIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8914.28.2015.811.0040 (Cod. 136749)

 Vistos etc.

 Diga a parte adversa sobre o pedido de fls. 74 e ss. no prazo de 10 (Dez) 

dias.

 Intime-se.

 Sorriso/MT., 09 de Março 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.: 54580 Nr: 4957-29.2009.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI, ARIOVALDO 

FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14705-RS, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4957-29.2009.811.0040 – Código Apolo: 54580.

 Vistos etc.

 A princípio, DEFIRO o pleito de ampliação da missiva expedida à Comarca 

de Sinop/MT, possibilitando a venda do bem, em consonância com a 

determinação exarada à fl. 162.

 Relativamente ao pedido de fixação de prazo para que os executados 

permaneçam na posse do bem móvel penhorado e, após tal prazo seja 

encaminhado para depósito junto ao exequente ou leiloeiro, anoto que tal 

providência não tem amparo legal, razão pela qual INDEFIRO.

 Ademais, válido destacar que, inexiste qualquer impeditivo para que se dê 

prosseguimento à venda do bem.

 Entrementes, dado o lapso temporal transcorrido desde a realização da 

avaliação do bem móvel penhorado, DETERMINO a imediata expedição do 

mandado de avaliação.

 Com a juntada aos autos, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, 

requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de concordância tácita.

 INTIME-SE ainda, o exequente para informar se tem interesse em adjudicar 

o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não inferior 

ao da avaliação, no prazo acima assinalado.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44528 Nr: 1475-10.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Autos n. 1475-10.2008.811.0040 Código Apolo: 44528.

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO as alterações necessárias relativamente à classe 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 228 de 795



cumprimento de sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores informados à fl. 231, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) e honorários advocatícios, 

consoante disposto no art. 523, §1º, do NCPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de março 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.: 50781 Nr: 1017-56.2009.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MIGNOLIO ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO MASTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1017.56.2009.811.0040 (Código Apolo 50781)

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de execução extrajudicial promovida por Luciana Mignolio Zuffo 

em desfavor de Diogo Mastella, consoante expõe a petição inicial.

 As tentativas de citação restaram infrutíferas, razão pela qual intimou-se 

a exequente, na pessoa de sua Advogada, todavia, deixou a i. Causídica 

de dar prosseguimento ao processo, conforme certidão de fl. 60.

 A seguir, expediu-se carta de intimação pessoal à exequente, todavia, o 

AR foi devolvido com a indicação de ‘mudou-se’, fl. 64.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Sobre situação como a que ocorre no presente feito, o nosso 

Código de Processo Civil é bastante claro sobre a providência a ser 

adotada, senão vejamos:

 Dispõe o art. 485, III, do CPC, que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (...).

 No caso sob comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

apesar de intimada quedou-se inerte. É válido anotar ainda que sua 

intimação pessoal restou impossibilitada, eis que deixou de manter seu 

endereço atualizado nos autos.

 Isto posto, JULGO EXTINTA o presente processo, com fundamento no 

artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

 CUSTAS, se houver, pela exequente. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos.

 P.R.I.C.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Março 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.: 34935 Nr: 4069-65.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRIGAFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT

 Autos nº 4069.65.2006.811.0040 (Cod. 34935)

 Vistos etc.

 Ante a impugnação apresentada, intime-se a parte adversa para 

manifestar-se no prazo legal.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Março 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.: 106751 Nr: 9780-07.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. S. ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, 

ORLANDO SEVIDANIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, LAURI ANTONIO STUANI - OAB:6117-B, 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:

 Portanto, RATIFICO a decisão prolatada à fl. 46, no tocante a fixação dos 

honorários de sucumbência devidos ao ex-patrono no percentual de 10% 

sobre o valor da execução.CUSTAS, na forma avençada pelas partes. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em consonância com o acima 

exposto.Declaro PUBLICADA com a entrega dos autos na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.CUMPRA-SE,  expedindo-se o  necessár io .À s 

providências.Sorriso/MT, 12 de Março de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54787 Nr: 5116-69.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A -BRASIL TELECOM CELULAR 

S/A, ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE S/A 

(ETE), TELEMONT ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A, ALACATEL - 

LUCENT BRASIL S/A, CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E 

CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436, ANA 

JULIA FERREIRA BOFF - OAB:11894/MT, ANA PAULA CORREA 

MESQUITA - OAB:20604-A, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - 

OAB:MT 14.099, CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI - 

OAB:18780O, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A/MT, EDUARDO VITAL 

CHAVES - OAB:257.874, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, 

ELISIANE BOTTEGA - OAB:15.397/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154384/SP, KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O, MARCIA ISABEL 

HERTMANN EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, MARIA LÚCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662, NELSON JOSÉ GASPARELLO - 

OAB:2693-B, PAULO ROBERTO ROQUE KHOURI - OAB:OAB/DF 10671

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE REVENDO OS PRESENTES AUTOS constei que 

o movimento "Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios", de 
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25/10/2017, foi disponibilizado no DJE nº 10130, de 27/10/2017 e publicado 

no dia 30/10/2017, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, 

representando o polo ativo; e ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA - 

OAB:13241-A, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436, ANA JULIA 

FERREIRA BOFF - OAB:11894/MT, ANA PAULA CORREA MESQUITA - 

OAB:20604-A, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:MT 14.099, 

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, EDUARDO 

CHALFIN - OAB:20332-A/MT, EDUARDO VITAL CHAVES - OAB:257.874, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635, JOÃO PAULO 

FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP, KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O, MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - 

OAB:18326/O, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662, NELSON 

JOSÉ GASPARELLO - OAB:2693-B, PAULO ROBERTO ROQUE KHOURI - 

OAB:OAB/DF 10671, representando o polo passivo, abrindo prazo para a 

PARTE REQUERENTE manifestar-0se acerca dos Embargos de 

Declaração. Certifico, ainda, que os autos permanceram e carga nos dias 

27/10/2017 à 30/10/2017; 06/11/2017 à 9/11/2017; 21/11/2017, motivo pelo 

qual abro vista dos autos à Requerida Telemont Engenharia de 

Telecomunicações S/A, pelo prazo de de 5 (cinco) dias a fim de 

possibilitar sua manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 184647 Nr: 620-79.2018.811.0040

 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: MARIA VALDIVINA DE OLIVEIRA CORREA, FRANCISCO 

MATOS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL SILVA - OAB:3896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 620-79.2018.811.0040 – Código: 184647.

 Vistos etc.

 Em análise dos autos observa-se que a requerente não cumpriu na 

íntegra o disposto no art. 9º, da Lei n. 11.101/2005, eis que não trouxe a 

certidão de crédito e a planilha de cálculo.

 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.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Março 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.: 184654 Nr: 624-19.2018.811.0040

 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: MARCOS TORQUATO DA SILVA, KENIA FERNANDA 

VON WIEDING CORREIA TORQUATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL SILVA - OAB:3896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 624-19.2018.811.0040 – Código: 184654.

 Vistos etc.

 Em análise dos autos observa-se que o comprovante de pagamento 

encartado à fl. 13 se encontra parcialmente ilegível, razão pela qual 

determino que os autores tragam aos autos cópia legível do mesmo.

 Aliado a isso, o documento encartado à fl. 14 se trata de recibo de 

‘agendamento de pagamento’. Assim, devem os requerentes comprovarem 

o efetivo pagamento da parcela com vencimento em 06/10/2010.

 Ademais, devem os requerentes juntarem aos autos a certidão de trânsito 

em julgado da sentença.

 Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos requerentes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, procedam 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.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 12 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95705 Nr: 7598-82.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14.280-B, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12.093-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.822, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056

 Pois bem. Sem delongas, diante da manifestação da exequente 

reconhecendo o excesso de execução, resta prejudicada a análise da 

impugnação apresentada às fls. 334/346, razão pela qual JULGO EXTINTA 

A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.No mais, em razão da manifestação da exequente 

formulada à fl. 351, igualmente prejudicado a análise dos pedidos de 

cessão de crédito e de reconsideração formulados às fls. 250/252 e 

303/306.COMUNIQUE-SE o Relator do AI n. 1008872-14.2017.8.11.0000 

acerca da manifestação de fl. 351.DECLARO esta PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 12 de Março de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 6186-82.2013.811.0040

 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: ANILTON HILLESHEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAURO DE ALMEIDA, ALISSON ALBERTO 

PEREIRA VIEIRA, DOMINGOS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, JOÃO 

CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, MARCELO FRAGA DE 

MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.Pois bem. Sem delongas, 

em análise aos autos, verifico que até o momento não foi apreciado o 

pleito de denunciação à lide de Willian Fernandes de Marães.Assim, ante a 

denúncia da lide pelo demandado Genauro de Almeida (fls. 75/94), 

DETERMINO a citação de WILLIAN FERNANDES DE MARÃES para 

contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando a advertência do 

art. 344 do CPC.Apresentada resposta, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.Oportunamente, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessár io.Às 

providências.Sorriso/MT., 12 de Março de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104056 Nr: 7115-18.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Autos n. 7115-18.2013.811.0040 – Código Apolo: 104056.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as atualizações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada, através de seu(s) patrono(s) 

constituído(s), para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor indicado às fls. 99/100, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17820 Nr: 1967-75.2003.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PAULO MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIRA MARIA VEDANA DUTRA, CÉLIO 

LOPES DE OLIVEIRA, JOSÉ BAUER, JOSÉ ADALBERTO DE CAMPOS 

PALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, CLAUDEMIR NARDIN - OAB:MT-4479-E, OSVALDO 

PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Autos n. 1967-75.2003.811.0040 – Código: 17820.

 Vistos etc.

 Diante da impugnação apresentada com relação ao valor dos honorários 

periciais (fls. 321/323) e, a manifestação do expert nomeado, o qual 

manteve o valor inicialmente indicado – R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o 

qual, de favor se mostra elevado, NOMEIO, em substituição, o grafotécnico 

MÁRCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, cadastrado no Banco 

de Peritos do TJMT, conforme ficha em anexo, devendo as partes serem 

intimadas para, no prazo de quinze dias, arguirem o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso).

 Sem prejuízo, INTIME-SE o perito para, no prazo de cinco dias, apresentar 

proposta de honorários periciais, currículo, com comprovação da 

especialização, contatos profissionais e endereço eletrônico para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 

465 do CPC).

 Indicados os honorários, INTIMEM-SE as partes para os fins do artigo 465, 

§3º, do NCPC.

 Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do contrário, 

INTIME-SE a requerida que pugnou pela prova (art. 95, do CPC), a recolher 

o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão.

 Recolhido o valor dos honorários e apresentados os documentos, 

INTIME-SE o perito a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 

15 dias, INTIMANDO-SE as partes (art. 474, do CPC).

 No mais, CUMPRA-SE consoante determinação exarada às fls. 307/308.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60167 Nr: 3465-65.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA STELLA AMARAL RIBEIRO PAIVA - ESPÓLIO, 

MARIA RITA RIBEIRO PAIVA, MARIA ALICE RIBEIRO PAIVA MOREIRA, 

JOSE EDUARDO RIBEIRO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, ANADIR 

REGINA GRAÇA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063 MT, ROBERTO LAFFYTHY LINO - OAB:151539/SP, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos, todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em 

seus exatos termos.No mais, CONDENO os embargantes ao pagamento de 

2% (dois por cento) do valor da demanda, pela caracterização de litigância 

de má-fé na presente demanda em razão da oposição de embargos 

meramente protelatórios, nos termos do art. 81 do CPC.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 13 de Março de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108868 Nr: 1327-86.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SILVA FIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO proposto por ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em 

desfavor de ROGÉRIO SILVA FIEL, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Estatuto Adjetivo Civil.Relativamente ao pleito de baixa da restrição judicial, 

anoto que inexiste qualquer determinação de bloqueio, razão pela qual 

resta prejudicado aludido pedido. CUSTAS, se houver, pela parte autora. 

DECLARO esta PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 13 de Março de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135016 Nr: 7959-94.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JORGE FERREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 
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31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 83,90, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.65/66, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134071 Nr: 7489-63.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7489.63.2015.811.0040 (Cod. 134071)

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento de suspensão pelo prazo requerido, devendo os 

autos ser remetido ao arquivo provisório.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38950 Nr: 1817-55.2007.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFEO AUGUSTO TRECENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALEXANDRE 

MULLER - OAB:41377/PR, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Autos nº 1817-55.2007.811.0040 Código Apolo: 38950.

Vistos etc.

 De início, DETERMINO as alterações necessárias relativamente à classe 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores informados à fl. 231, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%), consoante disposto no art. 

523, §1º, do NCPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

incidirá sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136083 Nr: 8525-43.2015.811.0040

 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: LILI SCHNORRENBERGER, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785/MS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A, CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - OAB:16.501-B, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Autos nº 8525.43.2015.811.0040 (Cod. 136083)

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o banco-requerido não trouxe elementos concretos a 

embasar sua afirmação, bem como que a providência por ele requerida 

não depende de intervenção judicial, indefiro o pedido continho no ítem 1 

da petição de fls. 406/409.

 Indefiro, ainda, o requerimento de redução do valor relativo aos 

honorários, eis que a proposta apresentada é razoável e proporcional aos 

trabalhos a serem executados. Isto posto, homologo a proposta 

apresentada e determino a intimação da parte-ré para que efetue o 

depósito do valor total dos honorários periciais, sob pena de preclusão da 

prova deferida.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16727 Nr: 830-58.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICINA MECÂNICA SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7400, MILENA 

PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos nº 830.58.2003.811.0040 (Cod. 16727)

 Vistos etc.

 Examinando os autos em tela, verifico que razão assiste ao exequente, 

visto que, em se tratando de bem móvel, urge considerar sua depreciação 

ao longo do tempo.

 Também do exame dos autos, verifico que foi nomeado Perito Avaliador, 

tendo o bem sido avaliado em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), 

não podendo agora, após o decurso de mais de 03 (três) anos, ser 

adjudicado pelo valor de R$ 78.493,26, conforme consta do cálculo do 

Contador Judicial.

 Portanto, considerando que o bem tem em si acoplado equipamentos que 

não constam da tabela FIPE, sugere este Juízo que, havendo 

concordância das partes, a adjudicação seja efetivada pelo valor da 

avaliação. Portanto, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre a presente deliberação, já que a nova remessa dos 

autos à Contadoria Judicial em nada contribuirá para a questão em 

comento.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58386 Nr: 1827-94.2010.811.0040

 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: INCOFAL - INDUSTRIA E COM. DE FARELADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA, 

RUDIMAR DREHMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISA BACCHI - OAB:OAB/MT 

8333, Reinaldo Amércio Ortigara - OAB:9552 - MT, ROBSON BAROZZI 

B. GOMES - OAB:13.794/MT

 Autos nº 1827-94.2010.811.0040 - Código Apolo: 58386

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO as alterações necessárias relativamente à classe 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores informados às fls. 190/192, sob 

pena de incidência de multa de dez por cento (10%) e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do NCPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Março 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.: 106993 Nr: 10004-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DE LIMA, ANTONIO CARLOS 

SOARES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20720, MAYRA LANDER REGASSO RESCHKE - OAB:22293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10004-42.2013.811.0040 – Código Apolo: 106993.

 Vistos etc.

 Em análise aos autos, verifico que até o momento ainda não foi 

perfetctizada a citação dos executados.

 Desta feita, CUMPRA-SE, na íntegra, a decisão de fl. 62, no expedindo-se 

o necessário à citação editalícia dos executados.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100984 Nr: 3808-56.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA 

- OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 Autos nº 3808-56.2013.811.0040 Código Apolo: 100984

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO as alterações necessárias relativamente a classe 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor informado, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do NCPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81262 Nr: 305-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA, LUIZ 

CARLOS CORREIA, LUCIANO APARECIDO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556/PR, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:PR 16.948, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B

 Autos n305-95.2011.811.0040 – Código Apolo: 81262

.

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO as alterações necessárias relativamente à classe 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores informados à fl. 291, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) e honorários advocatícios, 

consoante disposto no art. 523, §1º, do NCPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

incidirá sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126279 Nr: 3169-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP, FERNANDO 

AUGUSTO SHOGO KADOYA, PAULO HENRIQUE TAKESHI KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

SANTOS - OAB:12671

 Autos n° 3169-67.2015.811.0040 – Código: 126279.

 Vistos etc.

 Analisando a planilha de débito apresentada pelo exequente às fls. 64, 

verifico que a base de cálculo utilizada foi de R$ 1.096.010,75, (um milhão, 

noventa e seis mil, dez reais e setenta e cinco centavos), qual seja o valor 

atribuído à causa inicialmente, no entanto, em atenção a determinação de 

fl. 71-v, INTIME-SE o exequente para que promova a atualização do débito 

expurgando os juros moratórios acima de 1% a.m, inclusive sobre o valor 

inicial da dívida.

Após, diga o executado, em 5 (cinco) dias.

Sem prejuízo, em análise ao cálculo apresentado pelo executado com 

relação ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, 

verifico que no cálculo apresentado à fl. 121 fora considerada a repetição 

do indébito, no entanto, em decisão que reconheceu o excesso de juros 

moratórios nada foi determinado nesse sentido, razão pela qual escorreita 

é a devolução de tais valores de forma simples.

Assim, INTIME-SE o executado para que aporte cálculo atualizado, 

extirpando do cálculo a repetição de indébito constante à fl. 121.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Março 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.: 61440 Nr: 4733-57.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES, GENY TEPEDINO 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRO ZUFFO, CIRLEI MINUZZO ZUFFO, 

NELSON PULICE, ZAQUIEL MINUZZO ZUFFO, MAGDA ESTER MINUZZO 

ZUFFO, LEONARA SIRLEY MINUZZO ZUFFO, MARIA TEREZA OLIVIERI 

PULICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, DENISE FERREIRA GARCIA - OAB:7142-B, 

FERNANDO GALBIATTI - OAB:34303 SP, JOSÉ APARECIDO NUNES 

QUEIROZ - OAB:86.865 SP, LUIZ ZANIN - OAB:45607/SP, MARCOS 

ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B, NELSON ALBERTO 

PULICE - OAB:123393/SP

 Autos nº 4733.57.2010.811.0040 (Cod. 61440)

 Vistos etc.

 Considerando que a impugnação à proposta de honorários periciais 

apresentada pelos requerentes veio desprovida de elementos concretos a 

embasar o pedido de redução, aliado ao fato de que a parte-ré, inclusive, 

já efetuou o depósito do percentual que lhe cabe (50%), entendo por bem 

que a proposta apresentada mostra-se razoável e proporcional aos 

trabalhos periciais a serem executados, de modo que HOMOLOGO a 

proposta apresentada e determino a imediata intimação da parte autora 

para efetuar o depósito do percentual por ela devido.

 Realizado o depósito, dê regular prosseguimento ao processo a fim de 

ultimar a realização da perícia determinada.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Março 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.: 186337 Nr: 1891-26.2018.811.0040

 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: CAOA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANA BOTELHO ANDRÉ - 

OAB:170.219/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1891-26.2018.811.0040 – Código Apolo: 186337.

 Vistos etc.

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar 

nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena 

de indeferimento da inicial.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90646 Nr: 2281-06.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PICCIN MORO, VALMIR ANTONIO BARZAGUI, 

MARISTELA SEIDEL BARZAGUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:MT 11945 B, JULIANA 

DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B

 Autos n. 2281-06.2012.811.0040 – Código Apolo: 90646.

 Vistos etc.

 Diante da manifestação da expert nomeada (fls. 294/295), ARBITRO os 

honorários periciais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

 No mais, CUMPRA-SE consoante determinação exarada às fls. 237/239, 

expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Março 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.: 145661 Nr: 1791-42.2016.811.0040

 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: EMDSL, OBBL, AWWL, EEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO o alvará pugnado para autorizar a alienação do 

veículo Toyota/Corolla XLI, placa MVU0023, RENAVAM nº 778761037, por 

valor não inferior ao constante da carta de avaliação à fl. 137, qual seja 

R$14.0000,00 (quatorze mil reais), DEVENDO SER PROCEDIDO O 

DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA CORRESPONDENTE A 

COTA PARTE DA HERDEIRA EMANUELLY EVELIN LOPES, prestando-se 

contas do valor remanescente, no prazo de sessenta dias.Expeça-se o 

respectivo alvará, com as observações constantes da presente 

decisão.No mais, CUMPRA-SE integralmente conforme requerido pelo 
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parquet às fls. 142, itens “a” e “b”.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 12 de Março de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 88863 Nr: 439-88.2012.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMB, MABV, VAB, OEB, DMBV, EEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, EVANDRO SANTOS DA SILVA - OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 439.88.2012.811.0040 (Cod. 88863)

 Vistos etc.

 Defiro o prazo requerido. Decorrido o mesmo, intime-se o inventariante 

para dar prosseguimento ao presente inventário, sob pena de remoção do 

encargo.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132863 Nr: 6782-95.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ADRIANE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO 

- OAB:19228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Autos n. 6782-95.2015.811.0040 – Código Apolo: 132863.

Sentença com Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de danos morais promovida por MARIA ADRIANE 

ANDRADE em desfavor de LUCIANO PREIMA, ambos devidamente 

qualificadas nos autos.

 Na oportunidade da audiência de instrução e julgamento, as partes 

entabularam acordo, o qual foi devidamente homologado e, ao final, 

suspendeu-se o feito até o integral cumprimento da obrigação (fl. 

152/152-v).

 Através do petitório de fl. 170, a exequente informou a quitação do débito 

e pugnou pela extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo 

Civil.

 DECLARO esta PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março 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.: 86110 Nr: 5523-07.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARI SPENGLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ ANTONIO DA SILVA - 

OAB:47483/RS

 Autos nº 5523.07.2011.811.0040 (Cod. 86110)

 Vistos etc.

 Previamente ao exame do pedido de fls. 93 e ss, imprescindível o 

cumprimento da decisão de fls. 90/91. Entretanto, ante a devolução da 

carta de intimação, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar nos autos o endereço atualizado do executado.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março 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.: 144266 Nr: 994-66.2016.811.0040

 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: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, 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:23.368/B, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 Autos n. 994-66.2016.811.0040 – Código Apolo: 144266.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pleito de fls. 76/78, ante a juntada do 

comprovante de depósito à fl. 80, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito e/ou ratificando o pleito de cumprimento de sentença.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120012 Nr: 1572-97.2014.811.0040

 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: JOÃO BATISTA VALENTE DE ARAÚJO, WIARA 

MORGANA GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILA CARVALHO DE SÁ - 

OAB:5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FRANCO DALIA 

JUNIOR - OAB:1602

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 83,90,, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 67/69, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118850 Nr: 9210-84.2014.811.0040

 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: THAINA RIBEIRO DE TOLEDO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FRANCISCO DE MATOS - 

OAB:OAB/RO 1688, PAULO TIMÓTEO BATISTA - OAB:OAB/RO 2437, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 83,90, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 97/99, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151387 Nr: 4787-13.2016.811.0040

 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: WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/DF 43311, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 83,90, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.58/59, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102543 Nr: 5478-32.2013.811.0040

 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: VALDACIR ANTONIO FANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.189 sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 119,19 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher o campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89758 Nr: 1365-69.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A, EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG, HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10.095/MT, VICTOR RIBEIRO ZADOROSNY - 

OAB:111038/MG

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.135/141, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as 

custas e o valor de R$ 129,19 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campos com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 121189 Nr: 38-84.2015.811.0040

 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: ROBERTO DUCATI WERWORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 Autos n. 38-84.2015.811.0040 – Código Apolo: 121189.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as atualizações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada, através de seu(s) patrono(s) 

constituído(s), para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor indicado à fl. 251, sob pena de incidência de multa de 

dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, 
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consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 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

 Autos n. 5342-11.2008.811.0040 – Código Apolo: 48420.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por PAULO ALVES 

BARROS em desfavor de ITAÚ SEGUROS S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Às fls. 233/234 o executado informou o cumprimento voluntário da 

obrigação. Na oportunidade, encartou aos autos o comprovante de 

depósito de fl. 236.

 Através do petitório de fls. 238/239, o exequente concordou com o valor 

depositado, pugnando pela extinção do feito e levantamento da quantia.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

 DECLARO esta PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de liberação da quantia depositada.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março 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.: 27594 Nr: 2088-35.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI PEREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166496/SP, CELSO HUMBERTO LUCHESI - 

OAB:76.458/SP, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ortiz Gonsalez - 

OAB:4.066-B

 Autos n. 2088-35.2005.811.0040 – Código Apolo: 27594.

 Vistos etc.

 PROCEDA-SE a Secretaria da Vara as alterações pertinentes, em 

conformidade com o requerimento de fls. 220/221.

 No mais, nos termos do art. 921, inciso III, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de suspensão formulado às fls. 257/258, pelo prazo 

de 01 (um) ano, na forma do §1º, do mencionado dispositivo.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Não havendo manifestação, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório 

até a manifestação da parte interessada, procedendo-se a baixa do 

relatório estatístico.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março 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.: 52842 Nr: 3258-03.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10 365- A-MT, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 Autos n. 3258-03.2009.811.0040 – Código Apolo: 52842.

 Vistos etc.

 PROCEDA-SE a Secretaria da Vara as alterações pertinentes, em 

conformidade com o requerimento de fls. 220/221.

 No mais, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Decorrido o prazo sem manifestação, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório até a manifestação da parte interessada, procedendo-se a 

baixa do relatório estatístico.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março 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.: 52420 Nr: 2884-84.2009.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 262/2009 – Código Apolo: 52420.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as atualizações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado às fls. 105/107, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março de 2018.
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 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106863 Nr: 9883-14.2013.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINO MANFROI, IRACEMA BERLATTO MANFROI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINEZ CARMONA RUIZ, ZULEIDE NAZARI 

CARMONA, JOSE FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ZENARO - 

OAB:15.897-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9883.14.2013.811.0040 (Cod. 106863)

 Vistos etc.

 Defiro o prazo requerido pela União. Decorrido o prazo requerido, intime-a 

para manifestar-se no prazo impreterível de 10 (Dez) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março 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.: 54017 Nr: 4286-06.2009.811.0040

 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: MARIA APARECIDA XAVIER DOS REIS JUSTIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JUSTIMINIANO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 411/2009 – Código Apolo: 54017.

 Vistos etc.

 De início, DEFIRO a manifestação ministerial.

 Desta feita, PROCEDA a Secretaria da Vara as buscas através do 

BACENJUD e RENAJUD.

 No mais, INTIME-SE a inventariante para cumprir na íntegra a decisão 

prolatada à fl. 166, notadamente com relação à comprovação de 

recolhimento do ITCD, assinalando prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março 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.: 107773 Nr: 311-97.2014.811.0040

 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: MRDP, MRDPA, MC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 311.97.2014.811.0040 (Cod. 107773)

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento de suspensão pelo prazo requerido, devendo os 

autos ser remetido ao arquivo provisório.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março 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.: 103753 Nr: 6779-14.2013.811.0040

 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: ERICA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANDRE DOS SANTOS - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6779-14.2013.811.0040 (Cód. 103753)

Vistos etc.

 INTIMEM-SE os patronos da inventariante para no prazo de 10 (dez) dias 

subscrever a petição de fls. 97/99, uma vez que apócrifo.

 Após, CONCLUSOS.

 Às providências.

Sorriso/MT., 13 de Março 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.: 139154 Nr: 10200-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS 

-SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UP - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

DILAMAR CORREA, AGUIOMARA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO SILVEIRA GNOATO - 

OAB:18.92/A-MT, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10200.41.2015.811.0040 (Cod. 139154)

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que a exequente não 

demonstrou ter esgotado os meios para localização do devedor.

 De outro norte, determino à Secretaria que efetue busca junto aos órgãos 

conveniados na tentativa de localizar o endereço atual dos executados.

 Frutífera a diligência, cite-se conforme já determinado. Caso contrário, 

diga o exequente no prazo de 10 (Dez) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março 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.: 100886 Nr: 3694-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO COMPRE FÁCIL LTDA -ME, 

AMADOR ALVES BONIFACIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, MAURO SOMACAL - OAB:58.806, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3694.20.2013.811.0040 (Cod. 100886)

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser definida como 

"a abdicação expressa da posição processual alcançada pelo autor, após 

o ajuizamento da ação".

 Como se vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o 

qual se fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do 

processo com resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos 

apenas processuais, não atingindo o direito material que permanece 

incólume.

 Portanto, não tendo havido até a presente data a triangularização 

processual, HOMOLOGO a desistência da ação manifestada, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

 CUSTAS, se houver, pela parte autora. HONORÁRIOS indevidos. Tendo a 

parte autora desistido do prazo recursal, após publicação, PROCEDA-SE 

baixa de eventuais restrições junto ao RENAJUD e DETRAN e, em seguida, 

arquivem-se os autos.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006499-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE ROCHEMBACK PINHEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JANETE PINHEIRO (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS 

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 : 

1006499-84.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 120.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: ARROLAMENTO SUMÁRIO Parte Autora: ELIZABETE 

PINHEIRO Parte Ré: DIRCE ROCHEMBACK PINHEIRO - espólio FINALIDADE: 

CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da 

ação judicial acima indicada, consoante consta das primeiras declarações 

a seguir transcrita, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES: DOS FATOS: A sra. Dirce Rochemback 

Pinheiro faleceu, sem deixar testamento, no dia 07 de setembro do ano de 

2017, conforme comprova a certidão de óbito anexa. A de cujus era viúva, 

pois que seu companheiro Salvador da Silva Pinheiro, com quem era 

casada sob o regime da comunhão parcial de bens, faleceu em 

14/05/1988, conforme prova a cópia da certidão de casamento e óbito 

anexas.A falecida tinha seu último domicílio sito a Rua 09 de Maio, quadra 

19, casa 31, bairro Mario Raiter, Sorriso/MT. DOS HERDEIROS: A falecido 

tem como herdeiros 02 (duas) filhas, a requerente ELIZABETE PINHEIRO, já 

acima qualificada e JANETE PINHEIRO, brasileira, solteira, portadora do RG 

nº. 1590715-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 006.987.121-37, 

residente na Rua 09 de Maio, quadra 19, casa 31, bairro Mario Raiter, 

Sorriso/MT. DOS BENS DO ESPÓLIO: Por ocasião de seu falecimento, a 

sra. Dirce Rochemback Pinheiro deixou os seguintes bens a inventariar: a) 

- Um imóvel situado na Rua 09 de maio, da quadra 19, lote 31, situado no 

Residencial Mario Raiter, neste município de Sorriso/MT, com área de 

200m², sendo 46,29m² de área construída, com inscrição Municipal nº. 

159001900031001, e matrícula nº. 45248, junto ao Cartório de Registro de 

Imóvel de Sorriso/MT, avaliado em R$60.000,00 (sessenta mil reais), 

adquirido pela falecida no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, 

conforme comprova a cópia do contrato anexo; b) - O direito de posse de 

um imóvel rural constituído pelo lote nº. 49, com área de 19.200m² (1,92 

hectares), denominado Chácara Rochem, localizado no bairro Cotrel, Linha 

Castanheira, no Município de Guarantã do Norte/MT, sobre o qual 

encontra-se edificado uma casa em alvenaria de 40m², adquirido pela 

falecida na data de 01/07/2013, avaliado em R$60.000,00 (sessenta mil 

reais), conforme provam os contratos particulares de compra e venda 

anexos. Urge aqui consignar que a falecida não deixou título de 

propriedade do imóvel rural descrito no item “b” acima, requerendo assim, 

por meio do presente inventário, seja reconhecido a transmissão do 

domínio e da posse do imóvel aos herdeiros. (...) DO PLANO DE 

PARTILHA: No que tange à partilha dos bens pertencentes ao espólio, 

acordam as herdeiras para que se proceda da seguinte forma: - O imóvel 

situado na Rua 09 de maio, da quadra 19, lote 31, situado no Residencial 

Mario Raiter, neste município de Sorriso/MT, descrito no item “a”, caberá 

exclusivamente à herdeira Elizabete Pinheiro, uma vez que a herdeira 

Janete Pinheiro irá renunciar translativamente a sua quota parte sobre o 

bem em favor da irmã; Em relação ao direito de posse do imóvel rural 

constituído pelo lote nº. 49, com área de 19.200m² (1,92 hectares), 

denominado Chácara Santo Antônio, localizado no bairro Cotrel, Linha 

Castanheira, no Município de Guarantã do Norte/MT, então descrito no item 

“b”, acordam seja reconhecido a transmissão do domínio e da posse do 

imóvel à ambas as herdeiras Elizabete e Janete, ficando cada qual com 

50%. DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. De inicio, DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. NOMEIO inventariante a 

requerente ELIZABETE PINHEIRO, dispensando-a, no entanto, de prestar 

compromisso, na forma do art. 660 do NCPC. CITEM-SE as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como o Ministério Público e 

eventuais interessados, estes últimos por edital com prazo de vinte (20) 

dias, certificando o transcurso do prazo com ou sem manifestação. Não 

havendo impugnações, INTIME-SE o inventariante para providenciar o 

recolhimento do ITCD na via administrativa e sua comprovação nos autos, 

no prazo de 30 dias. Oportunamente, voltem-me CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande. 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, Sandra C.R.Ferraz, Técnico 

Judiciário, digitei. Sorriso - MT, 13 de março de 2018. Mirela Cristina Pavani 

Lupion Gianetti Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: 

Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: 

( )

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005318-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005318-48.2017.8.11.0040 

AUTOR: FERNANDA TERESINHA MARCHIORO RÉU: COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos, e etc. Intime-se a parte autora, 

por meio de seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, aportar aos autos a guia de recolhimentos das custas e 

taxas judiciárias, bem como o respectivo comprovante de pagamento, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das 

custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006353-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FRANCISCO JATOBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que a Contestação apresentada pela 

parte requerida é tempestiva. Desta forma, impulsiono os presentes autos 

para intimar a parte requerente para querendo, impugnar a Contestação 

apresentada. SORRISO, 13 de março de 2018 MICHELLE TOSCANO DE 

BRITO MARQUES Analista Judiciária SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 TELEFONE: 3545-8400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002442-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA ROSA PIRES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 239 de 795



JUAREZ ALVES MENDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002442-57.2016.8.11.0040 

AUTOR: ELIAS DA ROSA PIRES - ME RÉU: JUAREZ ALVES MENDES 

Vistos etc. Trata-se de Ação ordinária de rescisão contratual e reparação 

por danos materiais c.c pedido de tutela antecipada, movida por ELIAS DA 

ROSA PIRES – ME, em desfavor de JUAREZ ALVES MENDES, pelos 

fundamentos expostos na inicial. Ressai dos autos que, mesmo 

devidamente intimado para emendar a inicial, sob pena de inépcia da inicial, 

o autor não comprovou o pagamento das custas processuais, vez que o 

pedido de justiça gratuita fora indeferido. É o necessário. DECIDO. 

Devidamente intimado para suprir a omissão, consistente em pagamento 

das custas e/ou taxas processuais, o autor deixou de atender o comando 

da decisão judicial, o que resulta no indeferimento da petição inicial, nos 

moldes do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Diante 

do exposto e o que mais consta nos autos, ausente comprovante de 

pagamento das custas processuais, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas se houver, pela parte 

autora. Sem honorários advocatícios, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Transitada em julgado, após as anotações 

pertinentes, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114452 Nr: 5905-92.2014.811.0040

 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: SUZAN HIAMARA SKOLAUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, JOSÉ MIGUEL 

SÉKULA, THEKLA KAROLINE PUKALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18827

 Código nº 114452

Vistos, em correição.

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. ¬

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

 Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, intime-se as partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 31 de outubro de 2017.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110293 Nr: 2518-69.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS E VIDROS 

OLIDAN LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAY BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA LACERDA DE 

FREITAS - OAB:16654

 Vistos, e etc.

Considerando que a parte requerida satisfez o determinado à fl. 136, 

expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados às fls. 

139-140, conforme requerido às fls. 131.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

apresente se há, ou não, a existência de valores remanescentes, sob 

pena de, no silêncio, este Juízo entender que houve o pagamento integral 

do débito, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90380 Nr: 1998-80.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA GILARDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI THEBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Intime-se a parte contrária para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se 

sobre a impugnação apresentada às fls. 132-135.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26653 Nr: 1190-22.2005.811.0040

 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: ANTONIO CARLOS DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO VALDAMERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:8.140-b, LEONARDO DE MATTOS - OAB:2.234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 03/05/2018 às 09 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85247 Nr: 4566-06.2011.811.0040

 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: ALIETE DE MIRANDA RODOVALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVELLO E BARZOTTO LTDA, SILVANIA 

ÂNGELA DE OLIVEIRA NOVELLO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, 

ANDRÉIA PREZZOTO

 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: EDENIR RIGHI - OAB:8484, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 03/05/2018 às 08 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 
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CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26227 Nr: 819-58.2005.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEPL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:8.140-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 03/05/2018 às 09 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50043 Nr: 399-14.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PEDRO FANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 19/04/2018 às 11 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107080 Nr: 10086-73.2013.811.0040

 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: H. MENDES GOMES CONFECÇÕES -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANOTTI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO LUIZ DA SILVA 

MATTOS - OAB:SC/7688, RAMON LUÍS BIANCHI - OAB:OAB/SC 16.341

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 175945 Nr: 6643-75.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RONICLEITON CASO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA TANAKA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar-se acerca da certidão de fls.56, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125936 Nr: 2981-74.2015.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAICLINE BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A /MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao impugnante 

para querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123197 Nr: 1303-24.2015.811.0040

 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: TAICLINE BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao requerido para 

querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125935 Nr: 2980-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAICLINE BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A /MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação, foi interposto 

tempestivamente. Razão pela qual, impulsiono os autos ao impugnante 

para querendo no prazo legal apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100801 Nr: 3608-49.2013.811.0040

 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: TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A & R COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para se manifestar acerca 

da devolução da Carta Precatória juntada aos autos, fls.82/83, no prazo 

legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114452 Nr: 5905-92.2014.811.0040

 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: SUZAN HIAMARA SKOLAUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, JOSÉ MIGUEL 

SÉKULA, THEKLA KAROLINE PUKALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18827
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 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 03/05/2018 às 08h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124902 Nr: 2329-57.2015.811.0040

 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: FSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, KARLA MOREIRA ALVES - OAB:16061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 26/04/2018 às 10H30MIN., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22542 Nr: 2768-54.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, OVÍDIO 

OSSUCHI, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 19/04/2018 às 10h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61975 Nr: 5267-98.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINO MARCHIORO, FERNANDO LUIZ 

MARCHIORO, NEILA SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 26/04/2018 às 11 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44847 Nr: 1795-60.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ADÃO SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR S/A, ELETRAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B, WESLEY FRANCISCO LINS FARIA - OAB:13126- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:17.826A, josé alberto couto 

maciel - OAB:513, NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 4061

 Intimação do requerido para informar conta para a transfêrencia do valor 

remanescente, como determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44118 Nr: 965-94.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU JOSÉ BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTINORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 Ante a inercia do executado intimo exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 23935 Nr: 3136-29.2005.811.0040

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VALDAMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO EXPEDITO MECÂNICA E PEÇAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:8.140-b

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 03/05/2018 às 09 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82805 Nr: 1737-52.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINO MARCHIORO, FERNANDO LUIZ MARCHIORO, 

NEILA SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 26/04/2018 às 11 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39151 Nr: 2039-23.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO OSSUCHI, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B
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 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 19/04/2018 às 10h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48733 Nr: 5637-48.2008.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO PEDRO FANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 19/04/2018 às 11 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105895 Nr: 8986-83.2013.811.0040

 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: DIRCEU MUTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos, e etc.

Nos termos do art. 1023, §2º, do NCPC, intime-se a parte contrária para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos 

de declaração opostos às fl. 154, bem como manifeste se mantém 

interesse na realização da perícia, vez que a parte contrária desistiu de tal 

prova (fl. 171-172).

Anoto que a inércia implicará em concordância com o julgamento 

antecipado da lide.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167062 Nr: 1647-34.2017.811.0040

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KFFF, DF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRDICRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,79, a que foi condenada nos termos da r. 

sentença de fls.59, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas e 

o valor de R$ 129,04 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher o campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143815 Nr: 721-87.2016.811.0040

 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): GST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação da parte requerida, ainda que 

devidamente citada conforme consta o A.R juntado à fl.58v destes autos, 

motivo pelo qual INTIMO a parte autora para requerer o que de direito no 

prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15067 Nr: 2179-33.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES MARIA GERMINIANI, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOP. DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARIA AUGUSTA 

BALBINOT - OAB:4.787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A, 

SORAYA CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT

 Intimação do autor para no prazo legal, manifestar-se acerca da petição 

do requerido juntada aos autos às fls. 349/373.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128809 Nr: 4655-87.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 200,58 (duzentos reais e cinquenta e oito 

centavos), a que foi condenado, pro rata, nos termos da r. sentença de 

fls. 58, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campos com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127908 Nr: 4140-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 
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SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 188,43 (cento e oitenta e oito reais e quarenta 

e três centavos), a que foi condenado, pro rata, nos termos da r. 

sentença de fls. 55, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50524 Nr: 819-19.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE LEITE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 536,85, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.252/254, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as 

custas e o valor de R$ 160,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campos com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95959 Nr: 7883-75.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARRI HERTER, SILVANA MARIA POLESE HERTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DALLA VECHIA BIGOLIN 

- OAB:14261-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIOVANE MOISÉS 

MARQUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

7883-75.2012.811.0040, Protocolo 95959, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51093 Nr: 1324-10.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, YLDAL, DDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUAND SAMPAIO 

RODRIGUES - OAB:6948-MA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO LENOAR 

MARTINS, para devolução dos autos nº 1324-10.2009.811.0040, Protocolo 

51093, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82760 Nr: 1685-56.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INIVALDO MARTINI, FABIANO MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE CONSTRUTORA LTDA, VALDECIR DE 

ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13.712-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIOVANE MOISÉS 

MARQUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

1685-56.2011.811.0040, Protocolo 82760, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90188 Nr: 1817-79.2012.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARRI HERTER, SILVANA MARIA POLESE 

HERTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DALLA VECHIA 

BIGOLIN - OAB:14261-A, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, 

GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIOVANE MOISÉS 

MARQUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

1817-79.2012.811.0040, Protocolo 90188, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005369-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. G. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO GIANINI DE SOUZA FERNANDES OAB - MS17304 

(ADVOGADO)

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à contestação apresentada pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002879-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JUNIOR RODRIGUES MACHADO (EXECUTADO)
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Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003517-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003517-97.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: RAFAEL WASNIESKI EXECUTADO: ROBERTO COPINI 

VISTOS. 1- RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 2- CITE-SE o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, 

lavrando o auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 - Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006177-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

VILMA PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

MOACYR BATTAGLINI (EXECUTADO)

ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS (EXECUTADO)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003463-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO FREIRES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006534-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006534-44.2017.8.11.0040 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA 

LTDA - EPP VISTOS. 1) RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2) CITE-SE a parte 

requerida, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não houver pagamento ou não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo 

(art. 701 NCPC). 3) Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o 

valor da causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor 

pleiteado, no prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003745-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HANDELL CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA S/S 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CRUZATO FARDIN (DEPRECADO)

J. C. F. (DEPRECADO)

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (DEPRECADO)

DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN (DEPRECADO)

NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(DEPRECADO)

FARDIN & FARDIN LTDA (DEPRECADO)

FARDIN & CIA LTDA - EPP (DEPRECADO)

E. C. F. (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81730 Nr: 584-81.2011.811.0040

 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: TRINDADE & TRINDADE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A, 

MERCEDEZ BENZ LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 
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OAB:17769 B, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE QUINTANA DA ROSA - 

OAB:56.220 RS, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para, em 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da proposta de 

honorários do Perito, juntada aos autos às fls. 344/345, bem como, em 

concordando, A PARTE ATORA promover o recolhimento dos honorários 

do expert, mediante sistema DESCONDJ do e. TJMT, pena de preclusão da 

prova técnica em testilha (art. 223 NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139153 Nr: 10199-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS 

-SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VIEIRA - ME, MOACIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141205 Nr: 11203-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILANIO ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTE GAZOLI CONSELVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA - 

OAB:12414, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119572 Nr: 1224-79.2014.811.0040

 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: VALENTIM COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A -BRASIL TELECOM CELULAR 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835

 NOS TERMOS DO ITEM N. 24.1 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É TEMPESTIVO, BEM 

COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO PELA QUAL PASSO A 

PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, VIA DJE, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 

1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149579 Nr: 3921-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENILDA FETTER, ANANIAS BARROS, MOACIR HAHN, 

MARCIA HAHN BARROS, MARCOS HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172/RS, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:18245, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149744 Nr: 3994-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENÍSSIO OLÍVIO FEDRIZZI, DANIEL LAGEMANN 

FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172/RS, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:18245, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 150009 Nr: 4132-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ, ROSANGELA 

APARECIDA BELLÃO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:, LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 150033 Nr: 4152-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON DA SILVA VIEIRA, SUZANA PAGNAN VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 
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OAB:59172, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149681 Nr: 3981-75.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO KRZYZANSKI, RAFAEL KRYZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE, 

EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360/B, LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172, RAFAEL 

KRZYZANSKI - OAB:9489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA 

DE AZEVEDO GONÇALVES PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42438 Nr: 5303-48.2007.811.0040

 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: MARIA ANTONIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA ZIBETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ZIBETTI - 

OAB:9063-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.100,67, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 611/613, sendo que o valor de R$ 550,33 refere-se as 

custas e o valor de R$ 550,33 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campos com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86560 Nr: 6011-59.2011.811.0040

 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: GLEICIANI ELIS GRAMKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORNECEDORA DE ALIMENTOS PÉROLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 253,03, que foi condenado, nos termos da r. 

sentença de fls. 74/78 , sendo que o valor de R$ 188,43 refere-se as 

custas e o valor de R$ 64,60 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campos com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84717 Nr: 3987-58.2011.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JEBERSON ALESSANDRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO MOTOS LTDA ME, BANCO ITAÚ 

UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 B, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.65/67, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as 

custas e o valor de R$ 129,19 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campos com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80164 Nr: 5508-72.2010.811.0040

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls 62/63, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as 

custas e o valor de R$ 129,19 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 
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remanescentes), preencher o campos com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41780 Nr: 4549-09.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 150106 Nr: 4188-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO ZANCHETTA, ALINE REIS DE ARAÚJO E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO, 

EULAR PEDRO FRARE, CLAUDETE FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, JOÃO 

GUILHERME MONTEIRO PETRONI - OAB:139.854/SP, OSVALDO 

PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, SONIA DE AZEVEDO GONÇALVES 

PINELO - OAB:OAB/SP 93377

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36577 Nr: 5676-16.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCCDAEV, JRP, JCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta intimação encaminhada ao requerido foi 

devolvida pelos Correios com a observação "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118016 Nr: 8688-57.2014.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOELI FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para remeter ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independentemente de despacho Judicial, até posterior provocação da 

parte exequente, em cumprimento ao art. 3º da Ordem de Serviço nº 

02/2015, de 31/08/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 137638 Nr: 9440-92.2015.811.0040

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI MENEGATTI, ELIZANE DA SILVA ROSA 

MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI, EDSON MENEGATTI, IRACEMA 

GARMUS MENEGATTI, RENATA PEREIRA DA CRUZ MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, CLAUDIA P - OAB:, CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte AUTORA para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85663 Nr: 5021-68.2011.811.0040

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA 

MASCARELLO, MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETTO - OAB:7.502-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 376,85, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 155/159, sendoo valor de R$ 125,62 para cada autor, 

informo, ainda que o valor refere-se as custas judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campos com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97058 Nr: 9057-22.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI HENTGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LEFF, SÔNIA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRCIO ERNO KETZER - 

OAB:5.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 376,85, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.144/145, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 
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anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93724 Nr: 5219-71.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO DEMEIS, CLÁUDIA ARIANE BOGO DEMEIS, 

MARCELO DEMEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 5.766,74, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 85, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54453 Nr: 4700-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, RESL, VANESSA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MOREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAM CARLA IGNACIO 

VIEIRA - OAB:13510/O

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 188,43, a que foi condenado, a efetuar o 

pagamento das custas pro rata, nos termos da r. sentença de fls.195, 

sendo que o valor refere-se as custas judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher o campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106978 Nr: 9990-58.2013.811.0040

 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: JN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 7.557,47, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls.132/133 e 146/147, sendo que o valor de R$ 3.860,29 

refere-se as custas e o valor de R$ 3.697,19 refere-se a taxa judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005425-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENICE GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005425-92.2017.8.11.0040 

AUTOR: ALDENICE GOMES DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Diante da necessidade de 

produção de prova pericial para constatar a incapacidade, ou não, da 

parte autora, para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005784-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005784-42.2017.8.11.0040 

AUTOR: EDSON BARBOSA DE SOUSA 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 proemio, 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 09/11/16 (Num. 10672032) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 13/11/17, 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. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 25/04/18 às 16h15min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005854-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER SILVA TORRES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005854-59.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: JOSE VALTER SILVA TORRES FILHO REQUERIDO: 

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 15/06/15 (Num. 10714952), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 15/11/17 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, 

endereço: Rua São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005567-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA KRAEMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005567-96.2017.8.11.0040 

AUTOR: VERA MARIA KRAEMER 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 25/10/17 (Num. 10497069), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 28/10/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 
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outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005554-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CESARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005554-97.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: SONIA CESARIO DOS SANTOS REQUERIDO: 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 28/07/17 (Num. 10478319), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 27/10/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005412-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005412-93.2017.8.11.0040 

AUTOR: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE 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 10/07/17 (Num. 10365431), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 19/10/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 
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para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001803-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001803-39.2016.8.11.0040 

AUTOR: ANA ROSA DE SOUZA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida nos autos. Diante da informação constante nos 

autos de que o benefício concedido em sentença 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 

R E S P O N S A B I L I Z A Ç Ã O  P O R  C R I M E ( S )  D E 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Após, intime-se a parte autora para manifestar o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005045-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA COSMOS (AUTOR)

L. V. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005045-69.2017.8.11.0040 

AUTOR: PATRICIA DA SILVA COSMOS, LUIZ VICTOR ROSSETTO 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 o requerimento do 

benefício se deu em 06/01/17 (Num. 10518643), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 29/09/17 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, 

endereço: Rua São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Compulsando os autos, 

verifico que foi determinada a realização de estudo socioeconômico pela 

equipe interdisciplinar forense há quase 06 MESES. Assim, reitere-se 

novamente a intimação da equipe interdisciplinar forense para realização 

do estudo já determinado nos autos, no prazo de 60 dias, sob pena de 

serem adotadas as medidas administrativas pertinentes em relação ao 

servidor faltoso. Intimem-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000871-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - 023.534.761-20 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000871-80.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOSILENE DE OLIVEIRA CRUZ REPRESENTANTE: ELZA 

APARECIDA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Postergo a 

análise do pedido de tutela de urgência após a realização do estudo 

social. Determino a intimação da parte autora para juntar aos autos o 

comprovante do Cadastro Único, no prazo de 15 dias. Determino a 

realização de estudo socioeconômico da família da parte requerente, a ser 
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realizado no prazo de 30 dias pela assistente social forense, devendo a 

mesma deslocar-se até a residência da parte autora a fim de comprovar 

as condições de habitação, bem como a composição do núcleo familiar da 

mesma, devendo ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside 

com o autor? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar do 

requerente e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência da 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica da mesma. Em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000578-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. D. S. (AUTOR)

NEUZA JOAO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000578-13.2018.8.11.0040 

AUTOR: BARRUAN GASPAR DOS SANTOS, NEUZA JOAO DOS SANTOS 

RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Postergo a análise do pedido de tutela de 

urgência após a realização do estudo social. Determino a realização de 

estudo socioeconômico da família da parte requerente, a ser realizado no 

prazo de 30 dias pela assistente social forense, devendo a mesma 

deslocar-se até a residência da parte autora a fim de comprovar as 

condições de habitação, bem como a composição do núcleo familiar da 

mesma, devendo ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside 

com o autor? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar do 

requerente e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência da 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica da mesma. Em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005632-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EVANGELISTA ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005632-91.2017.8.11.0040 

AUTOR: MANOEL EVANGELISTA ALVES DO NASCIMENTO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifico que foi determinada a realização de estudo socioeconômico 

pela equipe interdisciplinar forense há QUATRO MESES. Assim, reitere-se 

novamente a intimação da equipe interdisciplinar forense para realização 

do estudo já determinado nos autos, no prazo de 60 dias, sob pena de 

serem adotadas as medidas administrativas pertinentes em relação ao 

servidor faltoso. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004348-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. (AUTOR)

ANA LUCIA NAIDEK DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004348-48.2017.8.11.0040 

AUTOR: LARISSA DIAS SALES, ANA LUCIA NAIDEK DIAS 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 06/10/16 (Num. 9593711) termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 24/08/17 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 

09h20min 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. Compulsando os autos, verifico que foi 

determinada a realização de estudo socioeconômico pela equipe 

interdisciplinar forense há quase 06 MESES. Assim, reitere-se novamente 
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a intimação da equipe interdisciplinar forense para realização do estudo já 

determinado nos autos, no prazo de 60 dias, sob pena de serem adotadas 

as medidas administrativas pertinentes em relação ao servidor faltoso. 

Intimem-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002670-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA RODRIGUES RIBEIRO OAB - 018.483.741-35 (REPRESENTANTE)

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002670-95.2017.8.11.0040 

AUTOR: TAMIRES RIBEIRO BATISTA REPRESENTANTE: ELIANA 

RODRIGUES RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Ante a necessidade de produção de prova pericial, 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 09h10min 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. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005761-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO WALDOW (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005761-96.2017.8.11.0040 

AUTOR: CLAUDINO WALDOW 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 31/07/17 (Num. 10652019), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 10/11/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Compulsando os autos, verifico que foi determinada a 

realização de estudo socioeconômico pela equipe interdisciplinar forense 

há quase 04 MESES. Assim, reitere-se novamente a intimação da equipe 

interdisciplinar forense para realização do estudo já determinado nos 

autos, no prazo de 60 dias, sob pena de serem adotadas as medidas 

administrativas pertinentes em relação ao servidor faltoso. Intimem-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004936-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004936-55.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOELSON SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Considerando que o prazo de suspensão pugnado 

pela parte autora já escoou, intime-a para juntar aos autos a decisão 

administrativa do benefício formulado junto ao INSS. Vindo aos autos o 

parecer administrativo, cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004030-65.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004030-65.2017.8.11.0040 

AUTOR: ADEMAR DE PAULA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Intime-se a parte autora para juntar aos 

autos a decisão administrativa do pedido de auxílio-acidente formulado 

pela parte autora. Vindo aos autos o parecer administrativo, cite-se a 

parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003633-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE INES SCHWADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003633-06.2017.8.11.0040 

AUTOR: SOLANGE INES SCHWADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001971-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001971-41.2016.8.11.0040 

AUTOR: FRANCISCA MORAES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Postergo a análise do pedido 

retro para posterior juntada do laudo complementar pela perita judicial e 

manifestação das partes. Assim, intime-se a expert deste Juízo para que 

junte aos autos, no prazo de 15 dias, o laudo pericial complementar. Após, 

manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000362-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGUEDA MATIAS GRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000362-52.2018.8.11.0040 

AUTOR: AGUEDA MATIAS GRADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Compulsando aos autos verifico que o 

requerente não juntou nos autos nenhum documento capaz de comprovar 

a qualidade de segurado do de cujus à época do óbito exigida para 

concessão do benefício pleiteado. Assim, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 dias, junte aos autos os documentos acima. Após, 

conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004133-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004133-72.2017.8.11.0040 

AUTOR: JOAO FERNANDES SOARES 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 03/07/17 (Num. 10392580) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 12/08/17 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 

09h30min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 
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(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. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004136-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NURIMI PADILHA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004136-27.2017.8.11.0040 

AUTOR: NURIMI PADILHA DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE 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 o requerimento do benefício 

se deu em 25/01/17 (Num. 9396701), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 12/08/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001238-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA BONI SGARABOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MIGUEL BERVILAQUA (TESTEMUNHA)

ADEMILSO LUIZ LAND (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001238-07.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: MARISTELA BONI SGARABOTTO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003677-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAETANO PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

petição do requerido, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003109-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOLENKEI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (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: 1003109-09.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARIA LUIZA DOLENKEI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Diante do trânsito em julgado da sentença proferida 

nos autos e a informação de Num. 1134394 de que o requerido não 

implantou o benefício até a presente data, determino a expedição de oficio 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido cumpra a determinação, 

implantando o benefício de aposentadoria por idade, devendo constar a 

espécie do benéfico, DIB (data do início do beneficio), 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, consignando 

que em caso de desobediência poderá, dentre outras medidas pertinentes, 

ser imposta multa diária por descumprimento. Após, intime-se a parte 

autora para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias. Não havendo 

manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005368-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE SPANIOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA MICHELON OAB - MT0014437A (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 
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apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005749-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ORLANDO DENARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005861-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005717-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETI MARZEC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005823-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005848-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA LANZ DE AZEVEDO FULBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005850-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005730-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DA CRUZ PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005845-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANGELO ZARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000608-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES DA COSTA VIGOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000608-19.2016.8.11.0040 

AUTOR: ELIANE GOMES DA COSTA VIGOLO RÉU: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT PROCURADOR: ALEX SANDRO MONARIN Vistos etc. 

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente a inicial 

de liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 

511, do NCPC. Havendo a necessidade de requisição de documentos à 

parte contrária, para ser procedida com a liquidação, deverá a parte 

autora elenca-los na petição acima. Na sequência, intime-se a parte 

contrária para juntá-los, no prazo de 30 dias. Não havendo indicação de 

documentos a juntar, ou após a juntada, cite-se a requerida à contestar a 

inicial, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 511 do NCPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005500-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DAMARAT SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)
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Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002510-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FELIPE KRENCHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NIBSY COROMOTO VEGAS RONDON (LITISCONSORTES)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

CRISTINA SANTO YEGROS (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002510-70.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: TIAGO FELIPE KRENCHINSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos etc. Especifiquem as partes as eventuais provas que 

pretendam produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo 

de 15 dias, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002510-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FELIPE KRENCHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NIBSY COROMOTO VEGAS RONDON (LITISCONSORTES)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

CRISTINA SANTO YEGROS (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002510-70.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: TIAGO FELIPE KRENCHINSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos etc. Especifiquem as partes as eventuais provas que 

pretendam produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo 

de 15 dias, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006221-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETH ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003003-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL BUNN ZOMER OAB - DF51461 (ADVOGADO)

ISABELLA SILVA CARVALHO DE ANDRADE OAB - DF33350 

(ADVOGADO)

JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA OAB - DF13792 (ADVOGADO)

CARLOSMAGNUM COSTA NUNES OAB - DF47892 (ADVOGADO)

JULIANA DE ALBUQUERQUE OZORIO BULLON OAB - DF19480 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO (RÉU)

Presidente da Câmara Municpal de Sorriso (RÉU)

DILCEU ROSSATO (RÉU)

Outros Interessados:

ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA OAB - MT2287/B (ADVOGADO)

UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003003-81.2016.8.11.0040 

AUTOR: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA RÉU: MUNICIPIO DE 

SORRISO, DILCEU ROSSATO, PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO, 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICPAL DE SORRISO Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim ao litígio (Num. 5582159), noticiando, 

inclusive, o cumprimento do mesmo (Num. 9387600). Instado a se 

manifestar, o MPE pugnou pela homologação do acordo e extinção do feito 

(Num. 11801606). É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos 

autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. 

Custas e honorários na forma como acordado (Num. 5582159). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005938-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAINA DE JESUS MOTA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002729-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMIR DE LIMA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006429-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006429-67.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: ESTADO 
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DE MATO GROSSO Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 

quinze dias, especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001315-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006087-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006115-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON NORBERTO KREBS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006008-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR GREGOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003172-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DE ALMEIDA LODI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003648-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ANANIR LUIZ ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) das 

partes, para que, querendo, apresente alegações finais, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001248-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA PENTEADO OAB - SC29203 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN - leiloeira (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001248-51.2018.8.11.0040 

IMPETRANTE: CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI IMPETRADO: ANNYE 

CRHISTINE LEIMANN - LEILOEIRA Vistos etc. Com fulcro no art. 7ª, II, da Lei 

n. 12.016/2009, cientifique-se o órgão judicial da pessoa jurídica 

interessada (Município de Ipiranga do Norte/MT), enviando-lhe cópia da 

inicial sem documentos, para que, querendo, ingressar no feito. Nos 

termos do art. 1.059, do NCPC; c/c art. 2º da Lei n. 8437/92, intime-se o 

impetrado para se manifestar quanto a liminar perquirida na inicial, no 

prazo de 72 horas, notificando-o, inclusive, para apresentar informações, 

no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da lei 12.016/09). Cite-se, do mesmo 

modo, a litisconsorte passiva necessária, qual seja, Tatiana Siqueira 

Santiago EIRELI, para, querendo, apresentar manifestação. Após, 

notifique-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de dez dias 

(art. 12, da lei 12.016/09). Na sequência, conclusos. Intime-se. Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006252-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOMINGOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006252-06.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARLENE DOMINGOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Compulsando os autos verifico que não houve 

requerimento administrativo pela parte autora quanto ao benefício de 

aposentadoria por idade pleiteado. Assim, deve a parte autora dar entrada 

em requerimento administrativo junto ao INSS. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito”. (STF. RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM 

BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 

15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ) Deste modo, determino a 

intimação da parte autora, para que, no prazo de 30 dias, sob pena de 

extinção sem mérito por falta de interesse processual, dê entrada em 
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pedido administrativo junto ao INSS, sob o qual deverá pronunciar-se em 

90 dias, sob pena de caracterização de lesão ou ameaça de direito. Vindo 

aos autos o parecer administrativo, cite-se a parte Requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005634-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005634-61.2017.8.11.0040 

AUTOR: ANTONIA MARIA SILVA 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 o indeferimento do benefício 

se deu em 19/02/16 (Num. 11713985) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 03/11/17 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. 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 

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. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIADENES TESKE LAZAROTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002718-54.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARIADENES TESKE LAZAROTTO 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 21/07/16 (Num. 10518386), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 05/06/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, endereço: Rua 

São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002176-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ZANATA MANFRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 260 de 795



Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001395-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORADIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001395-14.2017.8.11.0040 

AUTOR: ANDERSON CORADIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora não concordou com o laudo pericial judicial 

acostado aos autos, pugnando pela realização de nova perícia. Porém, 

considerando que a Justiça Federal arcou com a perícia realizada nos 

autos, tendo o INSS concordado com o referido laudo (Num. 10553662), 

não é razoável que seja o mesmo condenado, novamente, a arcar com os 

honorários de novo perito, tão somente pelo fato da parte autora não ter 

concordado com o laudo juntado aos autos. Assim, considerando que o § 

5º do artigo 98 do NCPC flexibiliza a concessão da gratuidade da justiça a 

alguns atos processuais, oportunizo a parte autora a recolher, acaso 

pretenda a realização de nova perícia, o valor dos honorários periciais 

(R$300,00), no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, a fim de ser 

realizada nova perícia nos autos. Havendo o recolhimento dos honorários 

periciais pela parte autora, fica desde já nomeado, para atuar como expert 

deste Juízo, o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico ortopedista, 

endereço: Rua São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. 

Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, 

hora e local da realização, no prazo de 15 dias, comunicando este juízo 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das 

partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias após a realização do exame. Apresentado o laudo, 

independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Não havendo o 

recolhimento dos honorários no prazo de 15 dias, voltem-me os autos 

conclusos para julgamento do feito, no estado em que se encontra. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005535-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES MONTEZUMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005535-91.2017.8.11.0040 

AUTOR: ROSANGELA ALVES MONTEZUMA 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 28/06/17 (Num. 10672489) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 26/10/17 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 

10h10min 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. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 112601 Nr: 4461-24.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, consoante dispõe o § 5º do art. 535 do NCPC: “(...) 

considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título 

executivo judicial fundado em lei (grifei) ou ato normativo considerado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (grifei), ou fundado em 

aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo 

Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em 

controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. No mais, 

considerando que não foram fixados índices de atualização monetária e 

juros quanto aos honorários advocatícios na sentença que condenou o 

embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao embargado, 

devem ser utilizados os índices de juros e correção monetária, fixados 

pelo STF no RE n.870947. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas 

lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada às fls. 200-201, 

em sua integralidade. Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 105559 Nr: 8647-27.2013.811.0040

 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: ELIANI PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO, ESTADO 

DE MATO GROSSO, MARIA LUIZA BINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Vistos etc.

Diante da manifestação de fls. 710-711, desconstituo-o o perito 

anteriormente nomeado do cargo e nomeio como perita judicial a médica 

ginecologista e obstetra Dra.Débora Cristina Simão dos Santos, endereço: 

AV. Das Orquídeas/MT, 682, Jd. Botânico, Sinop/MT, Telefone(s): 

(66)3531-2077, a qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 699.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85664 Nr: 5022-53.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MUNARETTO, LAUDIANA VICCINI, 

MAGNA LOCATELLI FERREIRA, TATIANA HARUMI NISHIOKA MINOHARA, 

THABY CHRISTINA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSESSORIA JURÍDICA DO 

MUNICÍPIO DE SORRISO/MT - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o executado para que traga aos autos a relação de vencimentos 

dos cargos das exequentes, desde o ano de 2006 até o ano de 2017.

Após, intime-se a exequente para manifestar, inclusive para readequar 

seus cálculos de cumprimento de sentença, se necessário, observando o 

vencimento básico dos cargos das autoras.

Após, manifeste-se o executado, no prazo de 15 dias.

Não havendo impugnação, ficam os cálculos a serem apresentados 

homologados e, na sequência, expeça-se Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83410 Nr: 2427-81.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIDIESEL MECÂNICA E AUTO PEÇAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 506,79, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.223, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 129,94 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher o campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37428 Nr: 331-35.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAHELLE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

VANDERLEI JOSE DA SILVA, VANDERLEI JOSÉ DA SILVA FILHO, 

ELIZABET BISSOLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:, GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - OAB:PROCUR.DO ESTAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO 

- OAB:6129-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 572,87, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 113, sendo que o valor de R$ 376,85 refere-se as custas 

e o valor de R$ 196,02 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher o campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001160-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINELVINA FERREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001160-13.2018.8.11.0040 

AUTOR: MINELVINA FERREIRA LIMA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido 

de tutela de urgência ajuizada por MINELVINA FERREIRA LIMA em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

implantar o benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 
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necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Não há nos autos documentos comprobatórios 

acerca da qualidade de segurada e do período de carência necessários à 

concessão do benefício. Isso porque, a última contribuição da requerente 

para com o requerido se deu em abril/2013 (Num. 12148676), ou seja, há 

quase 04 anos, não havendo comprovação nos autos de que a 

requerente se encontra incapacitada desde aquela data. Do exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO APARECIDO BAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001147-14.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: EDUARDO APARECIDO BAUER REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

previdenciária c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por EDUARDO 

APARECIDO BAUER em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado implantar o benefício de auxílio-doença 

que foi indeferido pela autarquia ré, requerendo tutela antecipada. No 

mérito, busca a procedência do pedido para que o requerido seja 

condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte autora, 

acrescidos de seus consectários legais, além de custas e honorários 

advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Não há nos autos 

qualquer laudo médico atestando a incapacidade da parte autora, não 

havendo quaisquer exames e/ou outros laudos a corroborar as alegações 

contidas na inicial, a fim de comprovar a incapacidade alegada, a qual 

somente restará comprovada após a realização da perícia judicial. Do 

exposto, ante a fragilidade das provas em fase de cognição sumária, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006429-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006429-67.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 

quinze dias, especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001124-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA BRUNHOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001124-68.2018.8.11.0040 

AUTOR: ALZIRA BRUNHOLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de Pensão por Morte c/c 

tutela antecipada ajuizada por ALZIRA BRUNHOLI contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela antecipada, a concessão do beneficio 

previdenciário em razão do falecimento de Ismael Rosa de Barros, em 

17/04/2016. Sustenta que formulou pedido de concessão de benefício 

administrativamente o qual, no entanto, restou indeferido. Com a inicial 

juntou documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade 

judiciária. Trata-se, como visto linhas volvidas, de ação previdenciária em 

que a autora pretende que o requerido seja condenado a lhe conceder o 

benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu 

convivente. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca 

da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela 

pretendida não se encontram presentes. Para a concessão do benefício 

de pensão por morte, necessário se faz a demonstração da condição de 

segurado do falecido, bem como da situação de dependência da 

Requerente, nos termos do artigo 74 da Lei 8.213/91. Analisando 

detidamente os documentos juntados aos autos, infere-se que não restou 

comprovado, pelo menos neste momento, a verossimilhança da alegação, 

em razão de inexistência de prova inequívoca a comprovar a qualidade de 

segurado do falecido, nesta quadra processual não há como acolher o 

pedido de tutela antecipada. Isso porque, a última contribuição do de cujus 
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se deu em 11/2014 (Num. 12113499), tendo o falecimento ocorrido em 

17/04/2016 (Num. 12113409), ou seja, 01 ano e 05 meses após a 

cessação das contribuições. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a antecipação 

da tutela só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do 

direito pleiteado, com evidente receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, além da reversibilidade da medida. A não comprovação do 

atendimento aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de 

legalidade do deferimento, o que se verifica no caso dos autos, em que 

não há comprovação de condição do segurado do de cujus. Do exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000341-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA CAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000341-76.2018.8.11.0040 

AUTOR: CARLOS DA CAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

CARLOS DA CAS em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado a conceder a aposentadoria por idade 

híbrida. Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua labuta rural em na 

juventude até os 42 anos de idade, quando, posteriormente, mudou-se 

para a cidade, exercendo atividade urbana. É o relatório. Decido. Ab initio, 

defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via 

antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por idade híbrida, 

suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o 

Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária 

a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. Compulsando os autos, verifico que 

não há qualquer comprovação nos autos de que a parte autora se 

encontra incapacitada para continuar laborando e recolhendo 

contribuições previdenciárias, não sendo necessária a tutela jurisdicional 

de urgência, uma vez que não resta caracterizada a ameaça ou lesão ao 

direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005555-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1005555-82.2017.8.11.0040 

AUTOR: ANDREIA RODRIGUES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ANDREIA RODRIGUES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença e/ou auxílio-acidente. É o relatório. Decido. 

Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via 

tutela de urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez, suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação a aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença e/ou 

auxílio-acidente lhe seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da 

tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela 

pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a 

seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 11552098, em que comprova recebimento do beneficio 

até 16/10/17. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 
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termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Com a juntada da contestação pelo requerido, manifeste-se a parte autora 

e, após, conclusos. Intime-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000340-91.2018.8.11.0040 

AUTOR: SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por SEBASTIÃO FERREIRA DE ANDRADE FILHO contra o INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo CNIS de Num. 

11759756. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, 

nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei 

n. 13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001110-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001110-21.2017.8.11.0040 

AUTOR: APARECIDO TEIXEIRA 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 APARECIDO TEIXEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de tutela 

de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido indeferido administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela de urgência e determinada 

a citação do requerido (Num. 5054724). O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa da parte 

autora (Num. 6825884 ), tendo a mesma impugnando, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 7118799 ). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado no Num. 10227458, 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 APARECIDO TEIXEIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento 

dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos 

documentos constantes no Num. 5050295. Sobre o terceiro requisito, 

deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostados aos autos (Num. 10227458), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é total e permanente para 

todas as atividades laborativas. Assim, considerando que a parte autora é 

hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente incapacitada para 

as atividades laborativas habituais, que conta com mais de 70 anos, e, 

ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os 
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requisitos para concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. 

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde o requerimento do auxílio-doença 

administrativamente (25/11/16 – Num. 5050318), 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.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006391-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MATEUS POOTZ HAHNEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1006391-55.2017. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente,impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Reclamante para manifestação, em 15 (quinze) dias; sobre a contestação 

dos reclamados. Sorriso/MT, 13 de março de 2018.Elite Capitanio, Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002557-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002557-44.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RICARDO GERHARDT 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Interposto embargos de 

declaração no Id. 10643493, sob fundamento de omissão na 

fundamentação referente aos danos morais, verifica-se no Id. 11312454 

que a recorrente informou o cumprimento da sentença sem qualquer 

ressalva, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer, pois 

aceitou tacitamente os termos da decisão recorrida (NCPC, art. 1.000). 

Nesse sentido, destaco as lições de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria 

Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro 

Torres de Mello (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

1431-1432): Este dispositivo trata do instituto da aquiescência, que 

também ocorre depois de proferida a decisão e antes de interposto o 

recurso. Pode constituir na aceitação expressa ou tácita da decisão, 

normalmente expressada pelo cumprimento desta. A aquiescência não se 

confunde com a renúncia, mas leva a esta. Casos haverá em que o 

cumprimento da decisão se fará por outras razões diferentes da 

concordância, como, por exemplo, evitar a incidência de multa fixada pelo 

não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte deve ressalvar 

expressamente que se reserva o direito de recorrer e alistar os motivos 

que a levaram a cumprir a decisão, para que este cumprimento não seja 

interpretado como concordância tácita. Nesse sentido, o parágrafo único, 

ao estabelecer a regra de que a conduta-prática de ato ou de 

atos-incompatível com o ato de recorrer só será tida como aceitação, se 

não houver expressa ressalva. (grifou-se). Colaciono também o 

entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PETICIONAMENTO 

POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 DO NCPC. 

ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 

10/03/2017). Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de 

declaração (10643493), e tendo em vista o depósito do valor acostado no 

Id. 11312451, bem como a manifestação da parte reclamante constante no 

Id. 11443891, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Expeça-se 

alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se 

os dados bancários apresentados no Id. 11443891. Isento de custas e 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010729-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINAMAR KUNZLER - ME (EXECUTADO)

 

DECISÃO PROCESSO N. 8010729-89.2013.8.11.0040 (D) 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. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006378-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA RAISER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CAROLINE DALA VALLE (EXECUTADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1006378-56.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: 

ERICA RAISER EXECUTADO: JULIANA CAROLINE DALA VALLE I - Cite-se 
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a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida. II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo 

acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do débito, observando-se eventuais indicações da 

parte exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora 

“on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 

da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e 

desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto 

da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos 

automotores, determino a inserção em veículos cadastrados em nome da 

parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora 

(NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado 

(a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 

(cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção 

de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na forma 

do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

(a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem 

como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – 

Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição 

de certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas 

a requerimento expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000292-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINO RAIMUNDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

DECISÃO PROCESSO N. 1000292-69.2017.8.11.0040 (D) I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004258-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL MEDEIROS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 1004258-40.2017.8.11.0040 (O) I - Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. 

II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito, observando-se eventuais indicações da parte 

exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 

observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos 

automotores, determino a inserção em veículos cadastrados em nome da 

parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora 

(NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado 

(a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 

(cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção 

de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na forma 

do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

(a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem 

como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – 

Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição 

de certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas 

a requerimento expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004242-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIRIO HOLDEFER (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 1004242-86.2017.8.11.0040 (O) I - Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. 

II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito, observando-se eventuais indicações da parte 

exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 
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observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos 

automotores, determino a inserção em veículos cadastrados em nome da 

parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora 

(NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado 

(a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 

(cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção 

de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na forma 

do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

(a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem 

como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – 

Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição 

de certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas 

a requerimento expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2016. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005759-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DA SILVA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ZUANAZZI OAB - MT21497/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERREIRA GARCIA JUNIOR (EXECUTADO)

 

DESPACHO PROCESSO N. 1005759-29.2017.8.11.0040 (J) I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida ou nomear bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia 

da execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. III – Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV – Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE. VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005878-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CRISTINA FERREIRA ROA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA 24073334620 (EXECUTADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1005878-87.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: 

DIANA CRISTINA FERREIRA ROA EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE 

BARBOSA 24073334620 I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II 

- Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, 

proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais 

indicações da parte exequente. III - Para a hipótese de requerimento de 

penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 20 do 

Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004758-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR LUCIANI TORMENA (REQUERENTE)

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 DESPACHO Numero do Processo: 

1004758-09.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ARTUR LUCIANI TORMENA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Etc. Trata-se o presente 

caso de relação de consumo com parte hipossuficiente, de modo que, em 

obediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório, opino pela 

nomeação da Defensoria Pública para assistir o reclamante, nos termos do 
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artigo 9º, §§1º e 2º da Lei nº 9.099/95, em especial para que, caso 

entenda necessário, ofereça resposta à contestação apresentada. Ao juiz 

presidente para homologação. Sorriso/MT, 08 de março de 2018. Janaína 

L. Franz Tartari Juíza Leiga Homologo. Sorriso/MT, 13 de março de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006229-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DORNELES SOARES (EXECUTADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1006229-60.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW EXECUTADO: JULIANA DORNELES 

SOARES I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora. II - Não 

havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, proceda-se 

à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais indicações da 

parte exequente. III – Para a hipótese de requerimento de penhora 

“on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 

da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e 

desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto 

da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV – Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006334-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA PERES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1006334-37.2017.8.11.0040 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. 12193227).Sorriso/MT, 13 de 

Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006330-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1006330-97.2017.8.11.0040 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. 12192829). Sorriso/MT, 13 de 

Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006339-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETH BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1006339-59.2017.8.11.0040 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. 12192595).Sorriso/MT, 13 de 

Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006521-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA PARISOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALD FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1006521-45.2017.8.11.0040 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. Sorriso/MT, 13 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011383-08.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI OAB - MT0007367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 8011383-08.2015.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 
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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 – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001596-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMAR JOSE GEHLEN (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 1001596-40.2016.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, 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 – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006356-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1006356-95.2017.8.11.0040 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.Sorriso/MT, 13 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006212-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO AUGUSTO TREVELIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1006356-95.2017.8.11.0040 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 12170747).Sorriso/MT, 13 de 

Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010801-08.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 8010801-08.2015.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, 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 – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000492-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA QUEVEDO MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME (EXECUTADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1000492-76.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: MARISA QUEVEDO MACIEL REQUERIDO: A DAS DORES 

RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME I - Retifiquem-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005128-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA SOARES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005128-85.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA LUIZA SOARES ALVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 10921058), injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO 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 04 de JULHO 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002567-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI CARNEIRO MACIEL (REQUERIDO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 1002567-25.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME REQUERIDO: 

WANDERLEI CARNEIRO MACIEL I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010545-65.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA VIAPIANA PREIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA DE OLIVEIRA OAB - MT7052/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELTON RODRIGUES NEVES (EXECUTADO)

 

DECISÃO Numero do Processo: 8010545-65.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: 

ADELIA VIAPIANA PREIMA EXECUTADO: NELTON RODRIGUES NEVES I - 

Intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. II - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação (NCPC, art. 525, caput). III - Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. IV - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005294-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO JORGE DE OLIVEIRA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005294-20.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IVALDO JORGE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

11001991), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005882-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DALLAGNOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAINI FURTADO BENIGNO (EXECUTADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1005882-27.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: VALDIR DALLAGNOL EXECUTADO: JAINI FURTADO 

BENIGNO I - Intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. II - Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação (NCPC, art. 525, caput). III - Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 271 de 795



retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. IV - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002041-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLTON TAVARES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1002041-58.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial feito pela parte executada nos ID nº 

10420259, no prazo de 05 dias. Sorriso/MT, 13 de março de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-41.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LUIZ TONETI (EXECUTADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010049-41.2012.8.11.0040 

EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP 

EXECUTADO: CLEBER LUIZ TONETI Intime-se o executado para 

manifestar-se sobre o pedido de adjudicação (ID 10408278), no prazo de 

05 dias, consignando-se que a ausência de manifestação será 

interpretada como anuência tácita (NCPC, art. 876, §1º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002883-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (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)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002883-04.2017.8.11.0040 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, 07 de março de 2018.Elite Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003736-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MIRANDA ARAUJO MENESES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003736-13.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCO MIRANDA 

ARAUJO MENESES JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - A 

parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 11214811), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de 

mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004060-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ALTINA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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: 

1004060-03.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLEBER ALTINA CONCEICAO 

REQUERIDO: CLARO S/A I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10775512), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004933-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MANOEL OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004933-03.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CARLOS MANOEL OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 10786952), injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004438-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODICILIA GONCALVES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004438-56.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ODICILIA GONCALVES 

FARIAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 9854382), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. 

II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004656-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL PINHEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004656-84.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ISMAEL PINHEIRO PINTO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 10023630), injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004909-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDIANE ANDRADE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004909-72.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LEUDIANE ANDRADE PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 10786093), injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005020-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARDOSO JOAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005020-56.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FERNANDO CARDOSO JOAO 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 10797620), 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004661-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILDENE SILVA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004661-09.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SILDENE SILVA SIMAO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 9991562), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004667-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON BARROS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004667-16.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RAMON BARROS VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 10040186), 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010720-64.2012.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ALVES DO NASCIMENTO 01080889108 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010720-64.2012.8.11.0040 REQUERENTE: IVANILDA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: RONALDO ALVES DO NASCIMENTO 01080889108 Decorrido 

o prazo da suspensão, intime-se a parte exeqüente para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003456-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KOZAK AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA TODESSAN LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003456-42.2017.8.11.0040 REQUERENTE: KOZAK AUTO CENTER LTDA - 

ME REQUERIDO: MARMORARIA TODESSAN LTDA - ME 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de cobrança em que relata a parte autora 

que é credora do valor de R$12.004,97 referente a serviços descritos nas 

ordens de serviço juntadas ao processo, que correspondem a reparos 

realizados em veículos de propriedade da requerida. A requerida contesta 

dizendo que o sócio proprietário da empresa já é falecido, e que 

desconhece a suposta dívida existente. Diz que não reconhece a 

assinatura das pessoas que assinaram as referidas ordens de serviço. 

Junta comprovantes de depósito e recibos assinados pela Sra. Patrícia 

Kozak dando plena quitação dos débitos. Requer sejam declarados 

improcedentes os pedidos expostos na inicial. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia técnica para solução do litígio. Ora, 

no caso, a autora sustenta que nada deve à requerente e que 

desconhece as assinaturas opostas nas ordens de serviço, enquanto, de 

outro lado, a ré apresenta ordens de serviços com assinatura que alega 

pertencer ao falecido sócio proprietário da empresa. Sublinha-se que 

existem diferentes assinaturas opostas nos documentos de serviços, 

entretanto, a grande maioria delas parece pertencer a “Antonio”, sócio 

falecido. Digo parece pertencer pois muito semelhante a assinatura do 

mesmo que está grafada no contrato social da empresa juntado aos autos. 

Assim, considerando ser este o ponto nevrálgico do caso posto em 

análise e por ser imprescindível produção de prova pericial para sua 

adequada resolução, necessário é a extinção da presente demanda sem 

julgamento de mérito, por ser demanda de maior complexidade, fugindo, 

assim, da alçada dos Juizados Especiais, na forma do art. 3º, caput da Lei 

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: Sublinho que sem apoio técnico 

pericial é impossível definir se há fraude no presente caso, e ao julgar o 

mérito da ação sem o apoio de perícia técnica, poderia ser cometida uma 

grande injustiça. É exatamente neste sentido a jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: AÇÃO DE 

COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – FALSIDADE DE 

ASSINATURA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE PERÍCIA 

– ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO PROVIDO. Não existindo certeza sobre a veracidade do 

documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia 

grafotécnica, conforme dispõe o art. 145, do CPC, uma vez que a solução 

da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo 

possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples 

comparação de semelhanças. (Ap 138334/2014, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, 

Publicado no DJE 13/03/2015) (grifo inexistente no original). RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO BUSCANDO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA 

EM DOCUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE EM AUTOS APARTADOS - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CAUSA COMPLEXA - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1 - Havendo discussão acerca da autenticidade de assinatura, 

em documento imprescindível para a análise do mérito, mister a realização 

de perícia grafotécnica, procedimento incompatível com o rito dos Juizados 

Especiais, conforme se extrai da interpretação teleológica do caput do art. 

3º, da Lei nº 9.099/95, impondo-se a extinção do processo sem resolução 

do mérito (inc. II do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais). 2 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 109/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, Publicado 

no DJE 29/11/2013) (grifo nosso). Partindo dessas premissas, bem como 

se apresentando necessária a realização de perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento particular, 

outro caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda 

de menor complexidade. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. 

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Sorriso/MT, 07 de março 

de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 13 de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE LORENZINI MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

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: 

1002593-86.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE LORENZINI 

MORAIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., ACE SEGURADORA S.A. 

Trata-se de indenização por danos morais c/c repetição do indébito e 

pedido de tutela provisória em que relata o autor que é cliente da 

reclamada há mais de 10 anos, tendo sempre pagado mensalmente o valor 

exato de R$96,31, que entendia ser relativo ao serviço de telefonia. No 

mês de fevereiro de 2017, ao trocar de plano, analisou atentamente sua 

fatura e vislumbrou que pagava juntamente com a fatura o valor de R$9,30 

referente a “Seguro proteção premiada” e R$13,02 referente a “proteção 

residencial”. Diz desconhecer referidos serviços e pugna pela restituição 

em dobro de todos os valores pagos a este título. Diz ter tentado resolver 

o problema administrativamente, sem sucesso. Diz que são 60 (sessenta 

meses) pagando por um seguro que não contratou, de modo que faz jus a 

restituição da quantia de R$1.339,20 em dobro. Pugna, ainda, pela 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$20.000,00, bem como ao valor de 30% sobre o valor da 

condenação, referente a perdas e danos decorrentes de honorários 

advocatícios. A requerida Telefônica Brasil S.A contesta pugnando pela 

improcedência do pedido, alegando que os serviços foram contratados 

pela parte autora e usufruídos. Diz inexistir dano moral indenizável. A 

requerida Chubb Seguros Brasil S/A diz que os serviços foram 

contratados via SMS e que foram cancelados após ter tomada ciência do 

desinteresse do autor em permanecer com os seguros. Insurge-se quanto 
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ao valor pleiteado de devolução, visto que, segunda afirma, o valor 

descontado não é fixo, tendo havido reajuste do mesmo com o passar dos 

anos. Diz não ter havido má-fé da empresa, de modo que deve ser 

improcedente o pedido de reparação por danos morais. Em primeiro lugar, 

deve-se atentar em relação à prescrição, a qual, nos termos do artigo 206, 

IV do Código Civil, é de três anos. Desse modo, tendo a ação sido 

proposta em 26/05/2017, estão prescritos os possíveis créditos anteriores 

a maio de 2014. É fato notório que a grande maioria dos serviços de 

telefonia, seguros, cartões de crédito, dentre outros, na atualidade, são 

solicitados por telefone, através do “call center ” das empresas. Segundo 

o Código Civil em seu artigo 107 a forma dos negócios jurídicos é livre, em 

regra, podendo haver contratações verbais. “A validade da declaração de 

vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 

expressamente a exigir.” (Código Civil, art. 107) As regras da experiência, 

do que ordinariamente ocorre, nos revelam que são comuns as 

contratações verbais ou por telefone. A propósito, ao tratar da formação 

dos contratos o Código Civil estabelece que: Art. 432. Se o negócio for 

daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o 

proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não 

chegando a tempo a recusa. Não se pode afirmar que os serviços, há 

anos utilizados pela parte autora (destaco que conforme relata na inicial é 

cliente há mais de 10 anos da requerida, sempre pagando um valor fixo de 

telefone), não tenham sido, de fato, solicitados. Certamente, foram os 

serviços ora em comento efetivamente prestados pela ré e usufruídos 

pela parte autora. Conforme se afere nos autos, a parte autora afirma não 

ter contratado/solicitado os serviços ora questionados, mas não nega a 

sua utilização. Dentro dessa linha de raciocínio, recentemente a 

jurisprudência vem se inclinando para a improcedência dos pedidos de 

repetição de indébito desta natureza. Confira-se (grifei): APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TELEFONIA. INSERÇÃO 

DE COBRANÇAS REFERENTES A SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS EM 

CONTA TELEFÔNICA. Caso em que, após longo período usufruindo de 

plano de serviços que lhe foi oferecido pela operadora de telefonia, 

adimplindo regulamente as faturas, o usuário da linha ajuíza a presente 

ação, alegando jamais ter solicitado esses serviços, postulando a 

repetição em dobro dos valores pagos nos últimos cinco anos. 

Descabimento. Incoerência entre a conduta externada ao longo da relação 

contratual e o presente pedido de repetição de indébito. Pedido acolhido 

em parte, para que seja deferido, ex nunc, o cancelamento dos serviços 

não mais desejados pela parte autora. Adesão tácita aos serviços 

ofertados pela operadora de telefonia. Inocorrência de danos morais. 

APELO DA PARTE RÉ PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70068387380, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado 

em 10/03/2016) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. CONTRATO DE TELEFONIA FIXA. ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PROVA. A autora não 

se desincumbiu de comprovar que a cobrança pelos serviços de telefonia 

é ilegal ou abusiva, não bastando, para isso, meras alegações 

desprovidas de amparo legal. Prova dos autos demonstra que os serviços 

contestados foram disponibilizados e utilizados pela demandante há mais 

de dois anos. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS, UTILIZADOS. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. Os 

serviços estavam disponíveis e foram utilizados pela autora, sem qualquer 

reclamação por parte do consumidor, afastando os pedidos de repetição 

de indébito e de indenização por dano moral. Sentença mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70066022906, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Julgado em 02/09/2015) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CASO CONCRETO. MATÉRIA 

DE FATO. As faturas telefônicas e demais documentos pertinentes a 

contratação acostados pela ré gozam de presunção de veracidade, que 

não restou afastada pelo autor. Exame do caso concreto que evidencia a 

efetiva utilização dos serviços alegadamente cobrados indevidamente pela 

ré por longo período sem qualquer irresignação. Aplicação do CDC. 

Improcedência da demanda caracterizada. Primeiro apelo prejudicado e 

segundo provido. (Apelação Cível Nº 70064918949, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Julgado em 12/08/2015) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. FALTA 

DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. 

RESSARCIMENTO DE VALORES INDEVIDO. SERVIÇO PRESTADO POR 

MAIS DE UM ANO. CONCORDÂNCIA TÁCITA DO CONSUMIDOR. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Não se trata de situação que gere 

danos morais passíveis de indenização. A simples cobrança de valores 

não contratados não enseja lesão de cunho extrapatrimonial, já que se 

trata de mero desacerto contratual, na medida que entre as partes havia 

contrato de prestação de serviço de telefonia. 2. É entendimento atual das 

Turmas Recursais que a cobrança de serviço não contratado por prazo 

superior a um ano configura a concordância tácita do consumidor com a 

sua prestação, o que afasta a possibilidade de repetição do valor pago 

(de forma simples ou dobrada) e o dano moral alegado. 3. É incabível, 

neste caso, condenação por danos morais a título punitivo ou dissuasório. 

4. Os serviços impugnados foram cobrados por mais de um ano, a indicar 

a concordância tácita do consumidor com a cobrança, afastando, 

igualmente, a pretensão de repetição do indébito. 5. Direito do consumidor 

apenas ao cancelamento do serviço. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004731386, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Julgado em 24/06/2014) Embora a parte autora 

afirme que, administrativamente, buscou o cancelamento dos serviços, 

não constam nos autos provas de que supostas reclamações 

efetivamente ocorreram, pois não mencionou a mesma sequer um 

protocolo de atendimento em que tenha tentado o cancelamento. Ainda 

que a relação estabelecida entre as partes seja de consumo, a inversão 

do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima do seu 

direito. quando verificada a ausência de verossimilhança nas alegações 

do consumidor, nos termos do art. 6º, inc. VIII do CDC[1]. No caso da 

pretensão da parte autora, é de conhecimento comum que as faturas de 

cobrança são mensalmente remetidas à residência do contratante. É, 

portanto, uma prova de fácil acesso à parte consumidora, cabendo a ela o 

dever de produzi-la, já que a sua pretensão está justamente calcada na 

alegação de cobranças indevidas nas faturas. Vale ressaltar, ainda, que o 

autor juntou apenas algumas poucas faturas, e nenhum comprovante de 

pagamento das mesmas. Não verificada a verossimilhança das alegações 

da parte autora, porque demonstrado que os serviços foram 

disponibilizados dentro da razoabilidade do plano aderido pelo consumidor 

e por ele pago, durante vários anos, não há como ser reconhecida 

ilegalidade ou abusividade na cobrança dos serviços prestados. O usuário 

dos serviços de telefonia recebe as faturas do seu consumo mensalmente 

e, ainda, tem as contas à sua disposição na internet. Logo, contestar os 

serviços tanto tempo após a sua utilização constitui violação da boa-fé 

objetiva. Entendo que está caracterizada a contratação, quanto mais não 

há indicativo concreto de que, ao longo dos anos, a requerente tenha se 

irresignado na esfera administrativa com relação aos serviços que diz não 

ter solicitado. Destaco as palavras do Eminente Ministro do STJ Luís Felipe 

Salomão ao julgar o Recurso Especial nº 1.154.737: “ (…) Ressalte-se que 

a ninguém é dado criar e valer-se de situação enganosa, quando lhe for 

conveniente e vantajoso, e posteriormente voltar-se contra ela quando 

não mais lhe convier, objetivando que seu direito prevaleça sobre o de 

quem confiou na expectativa gerada, ante o princípio do nemo potest 

venire contra factum proprium. (…) ” Conforme destaquei anteriormente, 

entendo que a contratação dos serviços questionados restou configurada 

pela aceitação tácita (CC, art. 432) da parte autora e pela sua utilização 

por alongado lapso temporal. Ainda que a não restasse caracterizada a 

contratação dos serviços a parte autora não teria o direito à repetição de 

indébito, pois ao formular reclamação tardia, descumpriu o dever de mitigar 

as suas perdas. Enunciado 169 da III Jornada de Direito Civil do CJF 

(Conselho da Justiça Federal): “ O princípio da boa-fé objetiva deve levar o 

credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo.” Desta feita a parte 

autora não possui direito à repetição de indébito pelos serviços que alega 

não ter contratado, levando em conta ainda, como já mencionado, que o 

pressuposto para repetição do indébito é a comprovação cabal de 

pagamento, o que não veio aos autos. Nesta linha temos diversos 

precedentes na jurisprudência. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇOS DENOMINADOS DE FRANQUIA 

PLURI AMIGOS, CHAMADA EM ESPERA (PACOTE INTELIGENTE), 

COMODIDADE IDENT. CHAM. TELEFÔNICAS (PACOTE INTELIGENTE), 

ARREC. TERC. TERCEIRO - BR TURBO EDUCA, PACOTE 2 - AMIGOS 2 - 
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TELEMS E ARREC. TERC. SUPORTE ACESS REMOTO, FRANQUIA MENSAL 

600 MINUTOS E 112 - PLANO CONTA COMPLETA. SERVIÇOS INERENTES 

À CONTRATAÇÃO DISPONIBILIZADOS E USUFRUÍDOS PELA 

CONSUMIDORA POR ANOS DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS. Não há como ser reconhecida ilegalidade ou abusividade na 

cobrança dos serviços devidamente usufruídos pela cliente. Os serviços 

estão sendo prestados há muitos anos pela operadora, sem prova cabal 

de que tenham sido contestados pela cliente na seara administrativa. 

Considerando, portanto, que os serviços foram usufruídos, por longo 

período, resta autorizada a cobrança dos valores decorrentes do 

contrato, pela operadora de telefonia e, por conseguinte, devem ser 

julgados improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de 

indenização por danos morais. Diante da improcedência dos pedidos, fica 

prejudicada a análise do recurso da parte autora. Sucumbência 

redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA 

RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DA AUTORA. 

(Apelação Cível Nº 70062215801, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 17/12/2014). 

(GRIFO INTENCIONAL) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E 

RESPONSABILIDADE CIVIL DISSUASÓRIA. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 

E USUFRUÍDOS POR LONGO PERÍODO. A parte autora não se desincumbiu 

de comprovar que a cobrança pelos serviços fosse ilegal ou abusiva, não 

bastando, para isso, meras alegações desprovidas de amparo legal. Os 

pacotes de serviços foram usufruídos pelo demandante por 

aproximadamente doze anos, fato que autoriza a respectiva cobrança, 

afastando os pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano 

moral. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. Diante do resultado do apelo da 

empresa requerida, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela 

parte autora, através do qual postulada a majoração da indenização moral 

e dos honorários sucumbenciais. SUCUMBÊNCIA REDEFINIDA. APELAÇÃO 

DA RÉ PROVIDA. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 

70061656815, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 08/10/2014) Diante do 

reconhecimento de que a parte autora aceitou os serviços prestados pela 

requerida durante longo lapso temporal, não há que se falar que a 

requerida cobrou por serviços não solicitados. Inexistindo conduta ilícita 

das requeridas não existe dever de reparar danos morais. No caso em 

comento, entendo que o objeto da presente demanda não assumiu 

patamares de dano extrapatrimonial indenizável, uma vez que a situação 

causada à parte consumidora se caracteriza como mero dissabor, meros 

transtornos e/ou incômodos a que qualquer pessoa possa estar sujeita. 

Além disso, para se fazer jus à reparação por dano moral é necessária a 

comprovação do dano efetivo sofrido pela parte, o que não ocorreu. Para 

Maria Celina Bodin de Moraes (Danos à Pessoa Humana – Uma Leitura 

Civil-Constitucional dos Danos Morais, Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 

133): “(...) O dano moral tem como causa a injusta violação a uma situação 

jurídica subjetiva extrapatrimonial, protegida pelo ordenamento jurídico 

através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi instituída e 

tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e diretamente 

decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa humana 

(também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana).” Por outro turno, não há notícia de qualquer violação aos direitos 

da personalidade no caso em tela, o que refuta a indenização por danos 

morais. A reparação do dano moral, na realidade, nada repara, mas, sim, 

compensa, o que por si só bastaria para reprimir a ilicitude do ato e 

propiciar à vítima uma sensação de bem-estar pela penalidade dos 

lesionadores e pelas possibilidades compensatórias que a quantia paga 

haveria de oferecer-lhe, mas, contudo, isso não pode ser uma prática 

reiterada perante o Judiciário, diante de qualquer desgaste ou dissabor 

enfrentado pela parte, sob pena de caracterizar uma flagrante tentativa de 

enriquecimento ilícito da parte requerente. Por essas razões, entendo não 

ser cabível, no caso dos autos, a condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Quanto ao pedido de 

interrupção da cobrança, conforme alega a seguradora requerida, tão logo 

tomou ciência do desinteresse do autor, através da presente ação, 

efetivou o cancelamento dos serviços, de modo que há perda do objeto 

em relação a tal pedido. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Sem custas e honorários nos termos 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Sorriso/MT, 07 de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga [1] Art.6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 13 de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004129-35.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VERIDIANE PICCOLI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Alega a reclamante, VERIDIANE PICCOLI, 

que adquiriu passagem aérea no trecho São Paulo/SP – Sorriso/MT para a 

data de 23 de julho de 2017. Informa que ao chegar em Cuiabá, embarcou 

no avião que a traria até Sorriso, tendo os passageiros aguardado 40 

minutos para decolar, o que não ocorreu, sendo então informados que 

havia um problema técnico na aeronave. Afirma que foi acomodada em um 

hotel, tendo chegado no mesmo as 02:00 horas da manhã. Aduz que lhe 

foi fornecido um voucher de alimentação no valor de R$20,00, insuficiente 

para fazer um lanche no aeroporto. Menciona que estava grávida à época 

dos fatos, o que tornou mais penosa a situação enfrentada. Relata que foi 

reacomodada em voo com destino a Sinop/MT, cidade distante 80 km deste 

Município, que partiu no dia 24 de julho de 2017 às 06 horas. Requer seja a 

requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). A companhia aérea contesta 

alegando inexistirem atos ilícitos e pugna pela improcedência da demanda. 

Diz que em nenhum momento o autor comprovou qualquer dano 

ocasionado em virtude do cancelamento do voo. Refere que buscou todas 

as formas de reacomodação disponíveis a fim de assistir à autora da 

melhor forma possível. Afirma que foi prestado o devido auxílio e que a 

mesma foram reacomodados no primeiro voo disponível no dia seguinte. 

Cita excludente de responsabilidade por ter sido o cancelamento motivo de 

força maior. O art. 14 do CDC 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 reclamada admitiu na contestação que 

realmente efetuou o cancelamento do voo no dia 23 de julho de 2017, por 

motivo de manutenção não programada na aeronave, entretanto, ofertou à 

autora hospedagem, alimentação e reacomodação em voo com destino a 

cidade vizinha de Sinop/MT, chegando ao destino às 08 horas, ou seja, 

aproximadamente 09 horas após o horário previsto. Assim, em que pese a 

necessidade de manutenção da aeronave não poder ser considerada 

fator imprevisível, tenho que a companhia tentou minorar os danos, 

ofertando outras possibilidades aos passageiros do voo cancelado. Vale 

ressaltar que na cidade de Sorriso opera uma única companhia, com um 

único horário diário de chegada e partida, sendo que como não haveria a 

possibilidade de acomodar a autora em outro voo para o mesmo dia neste 
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município, sendo que a mesma foi reacomodada em voo para Sinop 

visando chegar até esse Município o quanto antes possível. Desse modo, 

no que se refere aos danos morais, entendo inocorrentes os mesmos no 

caso em apreço, pois em que pese o cancelamento do voo, a empresa 

ofereceu assistência ao passageiro: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; Houve, sim, descumprimento contratual por 

parte da reclamada, o que, via de regra, não acarreta ofensa aos direitos 

da personalidade, levando-se em conta que a companhia tentou minorar 

os danos, ofertando ao passageiro assistência adequada. Para o 

reconhecimento de danos morais, o reclamante deveria ter comprovado 

fato excepcional decorrente do descumprimento, o que não ocorreu. 

Pequenas contrariedades da vida aeroportuária, dissabores e 

aborrecimentos não podem ser tidos como causa de indenização 

econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto com a 

constante reparação de pequenos desentendimentos cotidianos. Nesse 

sentido é a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE 

AÉREO – ATRASO VOO –MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DANO MORAL 

INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1- 

observa-se que o atraso do voo por pouco mais de 4 horas não tem o 

condão de gerar a indenização pleiteada. A rigor, houve mero 

descumprimento contratual por parte da demandada, o que, via de regra, 

não acarreta ofensa aos direitos da personalidade. Para que fossem 

reconhecidos danos morais, ao autor cumpria demonstrar alguma situação 

excepcional decorrente do descumprimento, o que não logrou fazer. (Ap 

91149/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano imaterial. O importante é que o ato ilícito seja capaz 

de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de 

maneira relevante. Daí porque doutrina e a jurisprudência têm afirmado que 

o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por 

si só, bastante para gerar dano moral. Vale ressaltar, que de fato o valor 

fornecido a título de voucher é irrisório, considerando-se os preço 

praticados em restaurantes nos aeroportos brasileiros, entretanto, 

entendo que o simples fornecimento em valor menor, não gera abalo moral 

a ponto de merecer ressarcimento por danos morais. Poderia a autora ter 

comprovado que gastou mais com a alimentação e pleitear o pagamento de 

tais valores, o que entretanto não fez. Ainda, vejo que o voucher cuja foto 

acompanha a inicial, não está em nome da parte autora, pertencendo a 

pessoa estranha aos presentes autos. Ante o exposto, opino por julgar 

improcedente a ação. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Sorriso/MT, 09 de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 13 de março de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004774-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EUNICE TAVARES DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Trata-se de ação indenização por danos 

morais com pedido de tutela antecipada em que refere a autora que 

contratou junto a requerida uma linha telefônica/internet (contrato 

5051076803) no valor mensal de R$99,80. A linha telefônica foi instalada 

no dia 20/02/2015 e posteriormente no dia 27/02/2015 a autora recebeu 

uma mensagem confirmando a instalação do Oi Velox para o dia 

28/02/2015. Refere que telefonou para o call center da reclamada para ver 

que horas o técnico chegaria para fazer o serviço, sendo informada que 

não havia nenhum atendimento agendado e que não era possível fazer a 

instalação naquela localidade pois não havia internet disponível. Relata que 

como seu interesse precípuo era internet, solicitou no mesmo dia o 

cancelamento do serviço (refere protocolos). Acreditando ter sido o 

serviço cancelado, a mesma foi surpreendida no Mês de junho de 2015 

por uma fatura de cobrança da requerida no valor de R$72,72, a qual 

resolveu pagar para evitar desgastes. Entretanto, no ano de 2017, ao 

tentar efetuar uma compra no crediário, foi surpreendida com a 

informação que havia uma negativação no seu nome, tendo sido 

constatada uma inscrição no valor de R$249,50, vencida em 04/08/2016. 

Entrou em contado com a requerida que afirmou que não havia solicitação 

de cancelamento e que a inscrição era devida. Solicitou os áudios dos 

protocolos de cancelamento mas nunca recebeu os mesmos. Requer a 

declaração de inexistência do débito, com a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00, 

bem como a devolução do valor de R$72,72 pago pelo serviço que nunca 

foi utilizado. Foi deferida medida cautelar determinando que a parte 

reclamada providenciasse, em 5 dias úteis a suspensão da inscrição 

impugnada, bem como se abstivesse de efetuar novos registros até o 

julgamento final da ação, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 

(trezentos reais) por dia em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). A 

requerida contesta afirmando que não há que se falar em cobrança 

indevida. Diz que as cobranças que geraram a negativação estão em 

aberto, e se referem a taxa de habilitação da linha. Diz que houve o 

cancelamento do serviço por inadimplência e que nunca houve qualquer 

cobrança dos serviços de internet. Pugna pela improcedência da 

demanda. 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. (...) 

Acresça-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 
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responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida contesta falando que a linha foi habilitada, portanto não há que 

se falar em cobrança indevida, entretanto silenciou a respeito dos 

protocolos de cancelamento mencionados na inicial. Não houve 

demonstração da efetiva utilização dos seus serviços, nem a juntada de 

qualquer prova que pudesse provar a legalidade do débito cobrado, o que 

conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. 

Assim, tenho que é ilegal a inscrição realizada, pois ao alegar a autora que 

cancelou a linha e não a utiliza mais, poderia a reclamada ter provado o 

efetivo uso da mesma, entretanto, não há provas de que a autora tenha 

usado um dia sequer os serviços da ré, o que poderia conduzir à 

improcedência a presente ação. Poderia então, ter juntado cópia da 

gravação das ligações efetuadas para o tele atendiemento, visto que 

como é notório, supostamente todas as ligações para call centers de 

empresas de telefonia são gravadas, o que deixou de fazer. Indesviável, 

assim, a conclusão no sentido de que a inscrição impugnada carece de 

legitimidade, do que decorrem os danos morais na modalidade in re ipsa, 

consoante orientação jurisprudencial: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). No que tange à 

fixação do valor da reparação, é importante que se considere a condição 

do requerido de grande concessionária. Nesses termos, reputo adequado 

o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente para compensar a autora 

pela angústia experimentada, bem como para dissuadir a requerida a 

repetir o ato ilícito, por meio da melhor administração de seus sistemas. 

Tendo em vista a comprovação de pagamento de uma fatura telefônica, 

sem que nunca tenho ocorrido o uso de qualquer serviço da mesma, faz 

jus a autora à devolução do valor de R$72,72 pago, devendo incidir sobre 

o mesmo correção monetária pelo INPC a contar da data do efetivo 

desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 

DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação, para: a) declarar a inexistência do débito impugnado confirmando a 

medida cautelar concedida, devendo a requerida proceder à baixa 

definitiva das restrições em nome da autora, referentes aos débitos 

discutidos nessa ação, e se abster de inscrever o nome da autora 

novamente em relação ao contrato 5051076803; b) condenar a requerida 

ao pagamento em favor do autor, a título de danos morais, do valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); c) 

determinar a devolução do valor de R$72,72 pago indevidamente, devendo 

incidir sobre o mesmo correção monetária pelo INPC a contar da data do 

efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 

Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado. Sorriso/MT, 08 de março 

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, 13 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005951-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA MARIA DE BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005951-59.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ELIZANDRA MARIA DE BEM 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte autora formulou 

pedido de desistência do processo (ID 10898037). Não tendo havido 

citação da parte adversa, opino pela extinção do presente feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 08 de 

março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 13 

de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005466-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MOURA PEREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

SERASA EXPERIAN (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: 

1005466-59.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALINE MOURA PEREIRA DA 

LUZ REQUERIDO: BANCO DO BRADESCO S/A, SERASA EXPERIAN I - A 

parte reclamante, embora intimada (Id. 11306442), 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1001983-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE ZANARDINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO DE OLIVEIRA OAB - PR56344 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA NUNES LIMA 00607275197 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001983-55.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: JULIANE ZANARDINI - ME 

EXECUTADO: KEILA NUNES LIMA 00607275197 I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 11119582), 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: 1001490-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HILARIO BATISTA RIBAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCIDES RIBEIRO TAQUES (REQUERIDO)

LUIZ RIBEIRO TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001490-44.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FERNANDO HILARIO BATISTA 

RIBAS REQUERIDO: LUIZ RIBEIRO TAQUES, LEOCIDES RIBEIRO TAQUES 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante FERNANDO HILÁRIO BATISTA 

RIBAS que no dia 08.07.2016 sua esposa Franciele Aparecida do 

Nascimento conduzia o veículo VW/GOL GL, placa IFA-8921, de 

propriedade do reclamante, pela Perimetral Sudoeste, neste município, 

quando, ao chegar no cruzamento com a Avenida Noemia Tonello Dalmolin, 

foi atingido pela motocicleta HONDA/CB 300R, placa QBY-5458, de 

propriedade do reclamado LEOCIDES RIBEIRO TAQUES, conduzida pelo 

reclamado LUIZ RIBEIRO TAQUES, que não observou a preferência de 

circulação do veículo do reclamante. Em decorrência, o reclamante postula 

a reparação dos danos materiais consistentes nas despesas com o 

conserto do veículo, no valor de R$1.094,24 (um mil e noventa e quatro 

reais e vinte e quatro centavos), além de indenização por danos morais no 

valor de R$R$10.000,00 (dez mil reais). Realizada audiência de 

conciliação, os reclamados não compareceram, havendo o reclamante 

manifestado pela desistência da ação em relação ao LUIZ RIBEIRO 

TAQUES e pugnado pelo reconhecimento da revelia em relação ao 

reclamado citado, LEOCIDES RIBEIRO TAQUES. DO MÉRITO. Inicialmente, 

anoto que, alegando a parte autora desinteresse no prosseguimento da 

ação, é o caso de extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação 

ao reclamado LUIZ RIBEIRO TAQUES, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC, dispensada a anuência das partes reclamadas (Lei nº 9.099/95, art. 

51, §1º). Quanto ao reclamado LEOCIDES RIBEIRO TAQUES, embora citado 

(Id. 10103528, não compareceu à audiência de conciliação (Id. 10274837), 

razão pela qual o declaro revel, 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 pela 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). É certo que, 

somente se inverossímeis os fatos alegados, ou quando a versão exposta 

se choca com outros elementos probatórios existentes nos autos, é que 

os efeitos da revelia devem ser relativizados. Não é o caso. Verifica-se 

que os fatos narrados pelo reclamante encontram total respaldo nos 

elementos de convicção apresentados no feito, dentre eles o Boletim de 

Ocorrência nº 2016.210458 com versão em comum narrada pelas partes, 

além das inúmeras mensagens trocadas por aplicativos entre reclamante e 

reclamado. O reclamado, por seu turno, corroborando a tese de que se 

recusa a pagar os custos com o conserto do veículo, ignorou o 

chamamento ao feito para apresentar sua versão aos fatos postos na 

inicial, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do reclamante, ônus que a ele competia (NCPC, art. 373, II). 

Assim, a partir da comprovação da dinâmica do acidente, tem-se que os 

danos materiais estão suficientemente demonstrados pelas notas fiscais 

de compra de peças e serviços necessários aos reparos no veículo, 

gastos que são todos compatíveis com as circunstâncias do 

abalroamento. Desta feita, deve prosperar a pretensão do reclamante 

quanto à indenização pelos danos materiais, seja pela força probante dos 

documentos que apresentou, seja pela presunção de veracidade dos 

fatos alegados na inicial, decorrente da previsão do art. 341 do NCPC. No 

que tange ao dano moral pleiteado, entendo que não está caracterizado no 

caso em questão, porquanto é sabido que o dano moral indenizável deve 

prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele 

que o sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória 

ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos 

do cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do 

dever de indenizar. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pelo 

reclamante, não configura causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento 

ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis, não 

passando a situação concreta noticiada de mero aborrecimento do 

cotidiano. DISPOSITIVO. a) HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

em relação ao reclamado LUIZ RIBEIRO TAQUES e julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, em relação a ele; b) julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de condenar o 

reclamado LEOCIDES RIBEIRO TAQUES pagar ao reclamante, a título de 

danos materiais, o valor de R$1.094,24 (um mil e noventa e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da 

data do desembolso, e acrescidos de juros legais, a partir da data do fato 

(Súmula 54 do STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo 

de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002750-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GREGGIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO COCA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

MAGALHAES WLODKOWSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002750-59.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: VALDIR GREGGIO EXECUTADO: 

PAULO AUGUSTO COCA DO NASCIMENTO, MAGALHAES WLODKOWSKI I 

– Intimada a parte reclamante para promover andamento processual (Id. 

11675189), manteve-se inerte, de modo que caracterizado o abandono da 

causa. Não há necessidade de prévia anuência da parte reclamada para 

fins de extinção (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º) II – Julgo EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, III). III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005081-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IDELEIDE NOYA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005081-14.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IDELEIDE NOYA SOARES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO SÍNTESE DA DEMANDA. Trata-se de ação de obrigação 

de fazer proposta por IDELEIDE NOYA SOARES em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO. Alega a parte reclamante que 

após consulta médica foram solicitados os exames de “Angiorressonancia 

de carótidas e vertebrais”, “Eletroneumiografia” e “Ressonância magnética 

de coluna lombo sacra” para diagnóstico de seu atual quadro clínico. 

Postulou: a) em sede de antecipação de tutela, a realização dos exames, 

convolando-se em definitiva ao final; b) a condenação dos reclamados ao 

pagamento mensal de uma pensão no valor de R$964,00 (novecentos e 

sessenta e quatro reais). Em contestação, o MUNICÍPIO DE SORRISO/MT 

alegou: a) preliminar de falta de interesse de agir; b) preliminar de 

ilegitimidade passiva; c) impossibilidade de gerir sem recursos financeiros; 

d) não comprovação da hipossuficiência econômica, urgência, 

necessidade do tratamento e a negativa do Poder Público; e) necessidade 

de direcionamento da condenação ao ESTADO DE MATO GROSSO; f) 

reserva do possível; g) responsabilidade subjetiva; h) inexistência do 

dever de indenizar; i) se condenado, a fixação dos danos morais em valor 

razoável; j) improcedência da pensão vitalícia. A medida urgente foi 

indeferida (id. 10882469). Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO 

sustentou: a) preliminar de ausência de interesse processual; b) 

desrespeito às leis orçamentárias; c) da reserva do possível e das 

“escolhas trágicas”; d) do comprometimento da isonomia e 

consequentemente do acesso universal à saúde; e) impertinência da multa 

diária. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de 

prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do 

art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE ausência de interesse 

processual/INTERESSE DE AGIR. Será analisada juntamente com o mérito 

da presente demanda. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO DE SORRISO. Não merece prosperar, porquanto a Constituição 

Federal é expressa ao prever a solidariedade dos entes federativos no 

atendimento à saúde, e a jurisprudência não se cansa de repetir a 

possibilidade de o cidadão eleger os entes que pretende acionar, não 

estando obrigado a litigar contra todos: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. 

RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793. LEI Nº 

8.080/1990. DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O 

fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os 

entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Hipótese em que, 

para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria 

necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem 

como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis 

nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 811259/RO, 1ª Turma do 

STF, Rel. Roberto Barroso. j. 24.11.2015, unânime, DJe 09.12.2015). 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. SÚMULA 568/STJ. TRATAMENTO NECESSÁRIO À 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (Pet no Agravo em Recurso Especial nº 861302/RJ 

(2016/0026018-9), 4ª Turma do STJ, Rel. Humberto Martins. j. 11.05.2016, 

DJe 20.05.2016). Nesse contexto, reafirma-se a condição de garantia 

fundamental do direito à saúde, na medida em que assim previsto no art. 

6º da Constituição Federal, além de se tratar de corolário necessário do 

princípio da dignidade de pessoa humana - fundamento da República 

Federativa do Brasil – bem como do direito à vida e à liberdade. Além 

disso, o art. 196 da Constituição estabelece que “a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. O art. 197 da Carta Magna prevê, 

ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, 

cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e 

execução, esta última de forma direta ou indireta. Por fim, o art. 198 da Lei 

Maior, em seu inciso III, prevê a organização de um sistema único de 

ações e serviços de saúde, sendo uma de suas diretrizes o atendimento 

integral, é dizer, deve-se atender a todas as demandas inerentes à 

realização do direito à saúde, sem discriminar-se procedimentos, moléstias 

ou pessoas. DO MÉRITO. A par do ordenamento constitucional, tem-se que 

a Lei n.º 8.080/90, ao regulamentar a assistência à saúde, estabeleceu, 

em seu art. 7º, os princípios inerentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, 

sendo relevante destacar os postulados da universalidade de acesso aos 

serviços de saúde, com igualdade de condições, e – novamente - o 

resguardo da assistência integral. Do panorama acima, singelo se torna 

extrair que a realização do direito à saúde é finalidade primordial e 

inarredável do Estado Democrático de Direito, não sendo demasiado 

concluir-se que, onde não for assegurado tal direito, não haverá dignidade 

humana, e todos os demais postulados constitucionais perderão sentido. 

Como relatado, a parte reclamante sustenta ser necessário realizar os 

exames de “Angiorressonancia de carótidas e vertebrais” , 

“Eletroneumiografia” e “Ressonância magnética de coluna lombo sacra”, 

alegação esta, corroborada pelos protocolos efetuados junto ao Sistema 

Único de Saúde (id. 10108960), e ofícios encaminhados ao Escritório 

Regional de Sinop (id. 10649914). Afora isso, os reclamados, nas 

contestações apresentadas, não impugnaram o quadro médico alegado. 

Contudo, conforme informado pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, a reclamante 

já realizou o exame de “Ressonância magnética de coluna lombo sacra”, 

confirmado na própria impugnação à contestação. Assim, acolho o pedido 

de desistência do pedido de realização do exame de “Ressonância 

magnética de coluna lombo sacra”, formulado pela reclamante no id. 

11626353-Pág. 10. Os próprios reclamados ensejam ofensa ao princípio 

da isonomia. Isso porque a Administração Pública acaba por coagir a parte 

contrária a acionar o Poder Judiciário para ter acesso ao tratamento 

necessário à garantida de seu direito a vida. Também não há que se falar 

em ingerência do Poder Judiciário na Administração Pública. Diante da 

abstenção do reclamado, a parte reclamante viu-se prejudicada e acionou 

o Poder Judiciário, que optou pelo interesse mais coerente em conflito. E 

ainda que não fosse por isso, restaria o direito segundo o princípio da 

dignidade da pessoa humana, cuja eficácia não deve ser vista apenas sob 

uma ótica meramente negativa, mas como elemento de conteúdo axiológico 

norteador das ações positivas e dos direitos a prestações ativas pelo 

Estado. Não soaria estranho, nesse sentido, falar-se em "dignidade social" 

para destacar a dignidade da pessoa no âmbito dos direitos econômicos, 

sociais e culturais. O tema, de matriz constitucional, já foi amplamente 

discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como demonstra o 

acórdão abaixo, de relatoria do E. Ministro Celso de Mello: PACIENTE COM 

HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - 

DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 

196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O 

DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL 

INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 

implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 

aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso 

universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 

institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, 

não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob 

pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 

comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA 

PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA 

CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra 

inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os 

entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização 

federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa 

constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando 

justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de 

maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 
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Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A 

PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de 

programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, 

inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (RE 

271286 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 

em 12/09/2000, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT 

VOL-02013-07 PP-01409). Vale ressaltar, ademais, que a parte 

requerente persegue o atendimento de uma necessidade básica de saúde, 

e não o atendimento de um capricho pessoal incompatível com a realidade 

brasileira. Sua intenção cinge-se ao tratamento de moléstia incomum para 

sua condição de vida, sendo certo que a ausência de tratamento 

adequado é fator de risco e severas limitações em sua vida. Não se 

mostra razoável a invocação de desrespeito a limites orçamentários 

quando se verifica que o tratamento médico vindicado é essencial para a 

garantia à vida de quem o requer, tornando-se secundárias as 

considerações de ordem orçamentária ou financeira. Bem abordou tais 

interesses aparentemente conflitantes, com particular brilhantismo, o E. 

Ministro Herman Benjamin, no seguinte acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça (grifou-se): ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO 

SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. 

MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das 

pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que 

sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como 

na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na 

Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva 

do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder 

Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações 

positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever 

legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no 

único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de 

toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 

4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou 

execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no 

Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de 

constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é 

exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua 

completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou 

insuficiente. 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para 

o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da 

dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou 

justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por 

negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos 

orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a 

opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez 

daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse 

pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a 

aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do 

razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, 

são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a 

esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento 

do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos 

Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo 

discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente 

da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à 

dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando 

esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1.185.474/SC, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.04.2010). 7. Recurso 

Especial provido. (Recurso Especial nº 1068731/RS (2008/0137930-3), 2ª 

Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j. 17.02.2011, unânime, DJe 

08.03.2012). No que se refere à cominação de multa diária, tenho que a 

mesma não deve ser aplicada, uma vez que o Tribunal de Justiça deste 

Estado já se posicionou no sentido de não ser este o meio mais eficaz 

para compelir o ente público ao cumprimento da decisão, mas sim o 

bloqueio online nas contas públicas. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – TUTELA DEFERIDA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – MULTA 

COERCITIVA – EXCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do 

risco de dano irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento 

é medida que se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade 

solidária da União, Estados-membros e Municípios de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas 

desprovidas de recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). 

Deve ser excluída a multa cominatória, visto que devem ser adotados 

outros mecanismos para efetivação da tutela jurisdicional no plano prático. 

(AI 154120/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016). AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON 

LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. “O bloqueio de valores na conta corrente do Estado, embora 

possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa 

do que a imposição da multa diária. (...) A maioria dos componentes da 

Primeira Seção tem considerado possível a concessão de tutela específica 

para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir 

o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. 

(...)” (REsp 868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 27/05/2008, 

DJe 12/06/2008). É possível ao julgador adotar o bloqueio on line de 

valores em contas públicas em substituição à multa diária se, no caso 

concreto, esta providência configurar-se como o meio coercitivo mais 

eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão que impõe 

a entrega de medicamentos”. (Ag 136875/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 11/12/2015). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO 

QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO DISPONIBILIZAR NOS 

ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 

INTEGRANTES DO SUS, OS MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

LIMINAR PELO JUIZ A QUO FIXANDO-SE O PRAZO DE 24 HORAS PARA 

CUMPRIMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 2.000,00 

(DOIS MIL REAIS) - PLEITO DE FIXAÇÃO DO PRAZO EM 30 (TRINTA) DIAS 

PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR - EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRAZO EXÍGUO E MULTA EXCESSIVA - 

SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR BLOQUEIO ON-LINE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A substituição da astreinte pelo 

bloqueio on-line é medida que se impõe, por ser o mecanismo mais eficaz 

para o imediato cumprimento da decisão, que tem por finalidade 

resguardar o tratamento de saúde indispensável ao ser humano, em 

respeito ao Princípio da Dignidade Humana, bem como o direito à vida e à 

saúde, nos moldes do art. 461, § 5º do Código de Processo Civil. (Agravo 

de Instrumento nº 0114680-64.2013.8.11.0000, 3ª Câmara Cível do TJMT, 

Rel. Maria Aparecida Ribeiro. j. 24.02.2015, DJe 03.03.2015). Em relação à 

hipossuficiência da parte reclamante, não é passível concluir que aquela 

preferiria correr o risco de perder sua vida ao invés de arcar com os 

custos médicos caso possuísse condições financeiras para tanto. 

Ademais, as reclamadas não lograram êxito em desconstituir a declaração 

de hipossuficiência acostada no id. 10108955, ônus que lhes incumbia 

(NCPC, art. 373, II). Por derradeiro, não verifico nos autos a existência de 

qualquer dano causado pelos reclamados, a fim de justificar sua 

pretensão de reparação dos danos materiais e morais suportados, pois 

não comprovado pela reclamante que possuía benefício no valor de 

R$964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais), com pagamento 

suspenso pela ausência dos exames solicitados aos reclamados, ônus 

que lhe incumbia (NCPC, art. 373, I). Nesse sentido: SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO 

A REPARAÇÃO POR DANO MORAL IMPROCEDENTE. SITUAÇÃO SUPORTE 

CAUSADORA DO DANO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE AGIR 

ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE VAI 

MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Para que possível seja o 
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acolhimento a pretensão por indenização, impositiva se mostra a 

demonstração de ato ilícito, sob qualquer de suas modalidades, 

patrocinado pela Administração, ou por seus agentes, bem assim do dano 

provocado e do nexo causal entre ambos. Na situação em consideração, 

tal como bem apanhado pelo Julgador da origem, não se verificam 

quaisquer desses componentes, razão suficiente para que a demanda 

derivada seja julgada improcedente. Sentença que vai mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível nº 

71006659627, 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados 

Especiais/RS, Rel. Deborah Coleto Assumpção de Moraes. j. 26.07.2017, 

DJe 03.08.2017). DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para efeito de condenar os reclamados ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO à obrigação de fazer, 

consubstanciada em providenciar em favor da parte reclamante, a 

realização do exame de “Angiorressonancia de carótidas e vertebrais” e 

“Eletroneumiografia”, em estabelecimento público ou particular no prazo de 

30 (trinta) dias. Oficie-se ao Gestor do Sistema Único de Saúde local para 

que inclua a parte reclamante em serviço ou programa já existente no 

SUS, para fins de acompanhamento e controle clínico, caso ainda não 

providenciado (CNGC, art. 1.315). Diante da condenação do reclamado na 

obrigação de fazer acima, em caso de descumprimento, haverá o bloqueio 

de valores nas contas públicas, devendo a parte reclamante observar nos 

orçamentos, que os mesmos não extrapolem o valor praticado pelos 

planos de saúde, nos termos dos artigos 1.321 e 1.322 da CNGC. 

Dispensado o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de 

custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010475-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE NAYARA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRISLEIDE DOS SANTOS DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT0011084A (ADVOGADO)

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SANDRA DAROS FERREIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010475-14.2016.8.11.0040 REQUERENTE: LORRAYNE NAYARA DOS 

ANJOS REQUERIDO: IRISLEIDE DOS SANTOS DE FREITAS SÍNTESE DA 

DEMANDA. Alega a reclamante LORRAYNE NAYARA DOS ANJOS que no 

dia 09.02.2016, conduzia sua motocicleta Honda Biz, placa OAS-9219, 

pela Rua Lucas do Rio Verde, neste município e ao chegar no cruzamento 

com a Rua Araguaia, foi atingida pelo veículo Hyundai HB20s, placa 

NPF-9715, conduzido pela reclamada IRISLEIDE DOS SANTOS FREITAS 

GOMES, a qual não observou a preferência de circulação da reclamante. 

Com o impacto o baú da motocicleta abriu, os pertentes da reclamante se 

espalharam e foram levados por terceiros que chegaram ao local do 

acidente, sendo um aparelho celular Sony Speria Z3, no valor de 

R$2.197,15 (dois e cento e noventa e sete reais e quinze centavos), uma 

bolsa que continha R$1.900,00 (um mil e novecentos reais), sendo que 

destes, R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pertenciam ao patrão da 

reclamante. Além disso, o conserto da motocicleta foi orçado em 

R$1.679,97 (um mil e seiscentos e setenta e nove reais e noventa e sete 

centavos) e, ainda, a reclamante teve custo de R$80,00 (oitenta reais) 

com medicamentos em virtude das escoriações sofridas. Por tais fatos, a 

reclamante postulou a condenação da reclamada, a título de danos 

materiais, ao pagamento de: a) R$2.197,15 (dois mil e cento e noventa e 

sete reais e quinze centavos), valor pago pelo celular que foi levado por 

terceiros após o acidente; b) R$1.900,00 (um mil e novecentos reais), 

valor que estava na bolsa que foi levada após o acidente; c) R$80,00 

(oitenta reais), valor gasto com a compra de medicamentos; d) R$1.679,97 

(um mil e seiscentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) 

pelo conserto da motocicleta. Conciliação frustrada, em contestação a 

reclamada alegou: a) preliminar de ilegitimidade da reclamante; b) no 

mérito, culpa exclusiva da reclamante pelo acidente e ausência de 

comprovação dos danos materiais. Realizada instrução, inquiriram-se 

duas testemunhas. DA PRELIMINAR. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

ativa, porquanto era reclamante quem dirigia a motocicleta no momento do 

acidente, bem como vai arcar com as despesas necessárias ao conserto 

do veículo, conforme se verifica no boletim de ocorrência e orçamentos 

acostados aos autos, portanto, legítima para perseguir o ressarcimento do 

prejuízo experimentado (Procedimento do Juizado Especial Cível 

117732120128110008/2016, Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 23/03/2016). DO 

MÉRITO. No que diz com o mérito, tem-se por incontroversa a ocorrência 

do acidente entre os veículos das partes, cingindo-se a controvérsia à 

culpa pela colisão e a extensão dos danos. Em versão que sustentou no 

boletim de ocorrência e na inicial, a reclamante alega que conduzia seu 

veículo pela Rua Lucas do Rio Verde quando sua preferencial foi invadida 

pela reclamada que vinha da Rua Araguaia, ocasionando a colisão. A 

reclamada, por seu turno, sustentou que de fato pretendia passar pelo 

cruzamento, mas que a reclamante estava com farol da motocicleta 

desligado e por isso não foi vista. Em que pesem as alegações da 

reclamada, registro que as testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que a 

preferência era a via que transitava a reclamante e que esta não estava 

com faróis desligados, inclusive afirmaram que havia placa de “Pare” para 

a reclamada. Nessa senda, incontroversa a preferencial da reclamante e 

não comprovada contribuição desta para o acidente, é certa a culpa 

exclusiva da reclamada e seu dever de indenizar, conforme orientação 

jurisprudencial nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA TESTEMUNHAL E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DESCUIDO AO ADENTRAR A VIA 

PREFERENCIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

conjunto de prova dos autos, testemunhal, reportagem e Boletim de 

Ocorrências lavrado pela Polícia Militar, comprovam que a ré foi quem deu 

causa ao acidente, ao atravessar a via preferencial sem as devidas 

cautelas, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão. 

(Apelação nº 0008659-21.2011.8.11.0037, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. 

Sebastião Barbosa Farias. j. 12.05.2015, DJe 20.05.2015). APELAÇÃO 

CÍVEL - ACIDENTE TRÂNSITO - CRUZAMENTO EM VIA PREFERENCIAL - 

FALTA DE ATENÇÃO - ALTA VELOCIDADE NÃO COMPROVADA - 

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - MORTE DO CONDUTOR - DANO MORAL 

CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO. No caso dos autos, o que se 

observa é que a possível aferição de velocidade contraindicada para o 

local não foi o fator determinante para a ocorrência do acidente, mas sim, 

a imprudência da recorrente que, ao arrepio das mais comezinhas regras 

de trânsito, invadiu a preferencial, na qual trafegava o veículo de 

propriedade da vítima. O ingresso em via preferencial sempre há de ser 

realizado com cautela, visando impedir o obstáculo do fluxo de veículos 

que pela via transitam. (Apelação nº 0001014-45.2005.8.11.0007, 6ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Serly Marcondes Alves. j. 13.08.2014, Publ. 

18.08.2014). Portanto, demonstrada a culpa da reclamada pelo acidente, o 

dever de indenizar está assim evidenciado, com fundamento nos artigos 

186 e 927 do Código Civil, impondo-se a análise da extensão dos danos. A 

partir da comprovação da dinâmica do acidente, tem-se que os danos 

materiais, consistentes nos gastos com o conserto da motocicleta estão 

suficientemente demonstrados pelos orçamentos apresentados, havendo 

observado, inclusive, o menor orçamento, com gastos que são todos 

compatíveis com as circunstâncias do abalroamento. No mesmo sentido, 

deve ser reembolsado o valor dispensado com medicamentos, conforme 

receituário médico e comprovante de pagamento acostados no Id. 

1007011. Quanto aos demais danos materiais perseguidos, as 

testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas em afirmar que com o 

impacto o baú da motocicleta abriu e os pertences da reclamante 

espalharam pela via, bem como que “drogaditos” frequentes no local 

pegaram os pertences. Entretanto, os valores em dinheiro, R$400,00 da 

reclamante e R$1.500,00 pertencentes ao seu patrão, a autora não 

comprovou que trazia com ela, sequer esclareceu a razão de levar 

consigo à noite a quantia em espécie, tampouco que teve reembolsar o 

valor extraviado. No tocante ao aparelho celular, a reclamante apresentou 

nota fiscal do bem em seu nome e as testemunhas afirmaram que “sumiu”. 

Demais disso, pilotando moto como estava a reclamante e considerando 

os dias atuais, em que praticamente todo cidadão possui um aparelho 

celular, é crível que no momento do acidente a reclamante levava na bolsa 

o aparelho, devendo, portanto, a reclamante reembolsar o valor celular, 

que contava com apenas 07 (sete) meses até na data do fato. Demais 
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disso, vale destacar que a reclamante provou a ocorrência do acidente e 

culpa da reclamada, e não demonstrou esta, especificamente, a 

improcedência dos danos alegados, limitando-se a impugnações 

genéricas, com exceção dos acima já excluídos por insuficiência 

probatória. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para o efeito de condenar a reclamada pagar à 

reclamante, a título de danos materiais: a) R$2.197,15 (dois mil e cento e 

noventa e sete reais e quinze centavos), valor pago pelo celular que foi 

levado por terceiros após o acidente, corrigidos monetariamente pelo INPC, 

a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescidos de juros legais, a 

partir da data do fato (Súmula 54 do STJ); b) R$80,00 (oitenta reais), valor 

gasto com a compra de medicamentos, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescidos de juros 

legais, a partir da data do fato (Súmula 54 do STJ); c) R$1.679,97 (um mil e 

seiscentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) pelo 

conserto da motocicleta, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do 

desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescidos de juros legais, a partir da 

data do fato (Súmula 54 do STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso 

de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001745-36.2016.8.11.0040 REQUERENTE: FERNANDO PARMA TIMIDATI 

REQUERIDO: LENOIR MARCOS FRANCIO, HELOISA ROTTA FRANCIO 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o reclamante FERNANDO PARMA TIMIDATI 

que no dia 26.01.2016 seu veículo Hyundai Elantra, placa OBG – 8591, 

estava estacionado na Avenida Luiz Amadeu Lodi, região central de 

Sorriso/MT, quando o veículo Hyundai Santa Fé, placa QBB – 4549, 

conduzido pela reclamada HELOISA ROTTA FRANCIO e de propriedade do 

reclamado LEONIR MARCOS FRANCIO, atingiu o veículo Kia Soul, placa 

ELZ – 0999, que por sua vez rodopiou e atingiu a lateral traseira do veículo 

do reclamante. O impacto deslocou o eixo do veículo do reclamante, 

deformou o porta malas e cofre do estepe. Alega que o veículo deu 

entrada na concessionária para análise dos danos em 01.02.2016, foi 

entregue reparado ao reclamante em 01.07.2016 e que devido ao tempo 

parado foi necessária a troca da bateria. Sustenta que na época do 

sinistro sua esposa estava grávida e com a necessidade de frequentes 

idas ao médico, foi necessário o arrendamento de um veículo para realizar 

os deslocamentos com a esposa. Por tais fatos, o reclamante postulou a 

condenação dos reclamados: a) a título de danos materiais ao pagamento 

de: a1) R$6.240,00 (seis mil e duzentos e quarenta reais), gastos com o 

arrendamento de veículo; a2) R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), 

gastos com a compra de nova bateria para o veículo; a3) R$3.197,00 (três 

mil e cento e noventa e sete reais), pela desvalorização/depreciação do 

veículo devido o acidente; b) a título de danos morais o pagamento de 

R$15.000,00 (quinze mil reais). Inexitosa conciliação, em contestação os 

reclamados alegaram: a) necessidade de denunciação à lide da 

seguradora; b) que a demora na reparação do veículo se deu por culpa 

exclusiva do reclamante, portanto não há prejuízo com arrendamento de 

veículo e compra de bateria a ser reparado; c) que não há obrigação de 

indenizar a desvalorização/depreciação, porque o veículo já havia sofrido 

sinistro antes do acidente tratado nestes autos; d) que não há dano moral 

a ser reparado, tendo em vista que o reclamante deu causa à demora na 

reparação do veículo, bem como que os reclamados deram assistência ao 

reclamando, inclusive colocando à disposição carros reservas. Realizada 

audiência de instrução, colheu-se o depoimento pessoal das partes e 

inquiriram-se duas testemunhas. DA PRELIMINAR: A preliminar de 

incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de denunciação 

da lide à seguradora não merece acolhimento, pois a intervenção de 

terceiros é vedada no Juizado Especial (Lei n. 9.099/95, art. 10). Assim já 

decidiram as Turmas Recursais deste Estado: RECURSO INOMINADO - 

VÍCIO OCULTO - PRAZO A CONTAR DA CIÊNCIA - PERÍCIA 

IMPOSSIBILIDADE DE REALIZÁ-LA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - 

IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO PRÉ-EXISTENTE NO MOTOR DO VEÍCULO - 

CONSERTO - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DO 

VALOR GASTO - POSSIBILIDADE - ART. 443 DO CÓDIGO CIVIL -- 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Quando o vício, por sua natureza, 

só puder ser conhecido mais tarde, o prazo para ajuizar ação contar-se-á 

do momento em que dele tiver ciências (CC, art. 445, § 1º). Se em razão 

do conserto do motor do veículo não é mais possível realizar perícia, não 

deve ser acolhida preliminar de incompetência, por complexidade. Não 

deve ser aceita a denunciação em face ao disposto no art. 10 da lei 

9.099/95. Há responsabilidade do vendedor do veículo pelo vício oculto 

existente no motor, ao tempo da tradição, sendo devida a restituição do 

valor despendido para resolver o problema. (RI 1868/2012, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

04/09/2012, Publicado no DJE 08/10/2012). AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - 

DENUNCIAÇÃO À LIDE - FIGURA INADMISSÍVEL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - INCIDENTE QUE FOI ADMITIDO PELO JUÍZO SINGULAR - 

INCONFORMISMO DA DENUNCIADA - RECURSO PROVIDO. Nos Juizados 

Especiais não é admissível a denunciação à lide". (RI 4696/2010, DR. 

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

01/02/2011, Publicado no DJE 17/02/2011). DO MÉRITO. Em relação ao 

mérito, tem-se por incontroversos a ocorrência de colisão entre os 

veículos das partes, os reparos em concessionária autorizada pela 

montadora do veículo do reclamante e que os custos foram arcados pela 

seguradora dos reclamados. No mais, analisados os argumentos das 

partes e a prova produzida, tenho que a pretensão contida no pedido 

inicial não merece prosperar. Com exceção do pedido de ressarcimento do 

valor atinente a perda de originalidade do veículo, todos emergem da 

suposta demora na reparação do veículo. O acidente ocorreu em 

26.01.2016 e em conformidade com os documentos acostados aos autos 

(Id. 1927877), o veículo do reclamante deu entrada na concessionária 

para os reparos em 01.02.2016, desde então autorizados os reparos pela 

seguradora dos reclamados naquela oficina, e saiu efetivamente reparado 

da concessionária em 01.07.2016. Entretanto, diante das mensagens 

trocadas entre as partes (Ids. 3317472 e 3317477), verifico que 

inicialmente o reclamante sustentou que o comprometimento da estrutura 

do veículo não compensava o conserto e gostaria que “desse PT”, para 

então comprar outro veículo novo, situação que o reclamado informou o 

indeferimento pela seguradora. Posteriormente, o reclamante tentou que o 

reclamado comprasse o veículo e então desse o fim que achasse melhor 

ao veículo, o que mais uma vez o reclamado informou da impossibilidade, 

já que possuía contrato com seguradora exatamente para cobrir 

incidentes como o ocorrido. Em outro momento o reclamante também 

sustentou que não queria fossem os reparos realizados na oficina que o 

veículo inicialmente deu entrada e que sua seguradora poderia realizar os 

reparos do veículo em outra oficina, mas para isto o reclamante exigia que 

os reclamados pagassem a franquia do seguro. Logo, certo é que 

nenhuma prova o reclamante apresentou a fim de afastar a 

qualificação/aptidão da concessionária onde autorizados os reparos pela 

seguradora dos reclamados, bem como que os reparos naquela oficina 

implicaria perda de garantia do veículo, logo, não havia razão para troca 

de oficina conforme pretendia o reclamante. Assim, assumindo o 

reclamante que os reparos foram autorizados, em tempo, pela seguradora 

dos reclamados e não apresentado qualquer fundamento para não ter 

dado o seu “aceite” com maior brevidade, tenho que o atraso na 

realização dos reparos e entrega do veículo foi de sua exclusiva culpa. 

Desta feita, não há se falar em ressarcimento de despesas com 

arrendamento, tampouco com a compra de bateria nova devido o tempo 

que o veículo ficou parado, quando concluído que a culpa pela demora no 

reparo do veículo se deu por culpa exclusiva do reclamante. Quanto à 

desvalorização/depreciação em razão da perda da originalidade do veículo 

devido o acidente, em que pese a possibilidade de indenização por força 

do princípio da reparação integral, os reclamados comprovaram que o 

veículo do reclamante já havia sofrido acidente anterior ao tratado nestes 
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autos. Com efeito, embora o reclamante alegue que seu veículo esteve em 

oficina (Rondacar) apenas para a troca do para-brisa devido uma pedra 

lançada, nas fotografias acostadas aos Ids. 9280305 e 9280310, o veículo 

do reclamante é retratado sem capô e para-choque, não havendo 

qualquer justificativa para tanto, já que segundo o reclamante era só a 

troca de para-brisa. Demais disso, verifica-se que o impacto no para-brisa 

não se passa, nem de perto, ser de fato o causado por uma pedra 

lançada por outro veículo em movimento. Ainda, a testemunha ouvida em 

Juízo, Jair Boeira Valin, afirmou que quando o veículo chegou na oficina 

Rondacar para a troca do para-brisa, já estava sem capô e para-choque e 

que tinha ocorrido um acidente antes, ou seja, é crível que ali o veículo foi 

apenas realmente para a troca do para-brisa, por estragos advindo de um 

sinistro maior. Nesse sentido, se houve desvalorização/depreciação do 

veículo, ocorreu já com o acidente anterior ao tratado nestes autos, 

levando igualmente à improcedência do pedido pela indenização. Quanto 

aos danos morais, a indenização pressupõe importante ofensa à honra, à 

imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de 

modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Ocorre que, na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pelo reclamante não configuram causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada, de mero 

aborrecimento do cotidiano, conforme orientação jurisprudencial: 

APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito provocado por preposto da ré 

que não respeitou sinalização de parada obrigatória - Indenização por 

danos materiais devida. Não comprovados os lucros cessantes. Dano 

moral - Inocorrência - Ausência de lesão a direito de personalidade - 

Configurado mero dissabor - Recursos desprovidos. (Apelação nº 

0017153-54.2011.8.26.0004, 28ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. 

Mário Chiuvite Júnior. j. 21.07.2015). RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESUNÇÃO DE CULPA DO 

VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA. DANOS MATERIAIS 

DEMONSTRADOS. ORÇAMENTO QUE COMPROVA A EXTENSÃO DOS 

DANOS. DESPESAS COM TÁXI COMPROVADAS. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO QUE COLIDE NA 

TRASEIRA NÃO ELIDIDA. Recurso exclusivo da parte autora postulando a 

condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e 

materiais. Danos materiais comprovados, conforme o orçamento juntado 

às fls. 16/17 e recibos da fl. 18. Danos morais inocorrentes, pois não há 

prova de que os autores tenham sofrido abalo moral concreto, 

caracterizando o fato como mero dissabor da vida em sociedade. Vale 

dizer, ainda que incontroversos os transtornos advindos da ocorrência do 

sinistro, a situação não foi intensa e duradoura e, por isso, incapaz de 

gerar desequilíbrio psicológico aos autores. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível nº 71005165964, 2ª Turma Recursal Cível dos 

Juizados Especiais/RS, Rel. Cintia Dossin Bigolin. j. 08.07.2015, DJe 

14.07.2015). Demais disso, os reclamados demonstraram que prestaram 

assistência, efetuaram os reparos no veículo, bem como colocaram carros 

reservas à disposição do reclamante. Aliado a isso, está a culpa do 

reclamante pela demora nos reparos do veículo quando deixou de 

autorizar/aceitar com brevidade onde o serviço seria realizado, 

conduzindo, portanto, as peculiaridades que cercaram o caso, à 

improcedência do pedido por reparação de danos morais. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002553-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002553-41.2016.8.11.0040 REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: JANETE PIRES Ante a informação pela parte 

requerida de realização de composição extrajudicial com a quitação do 

débito (ID 11210475), atendo ao pedido da parte autora, e julgo extinto 

este feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 09 

de março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 13 

de março de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003292-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DOS SANTOS SCHIMIT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003292-77.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RITA DOS SANTOS SCHIMIT 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE SÍNTESE DA DEMANDA. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por RITA 

DOS SANTOS SCHIMIT em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT, objetivando a desconstituição de débito e a reparação de 

danos morais sofridos a partir de indevido protesto. A medida urgente foi 

indeferida (id. 8707160). Em contestação, o reclamado alegou: a) 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) impossibilidade de 

inversão do ônus da prova; c) ser dever da reclamante levantar as 

restrições de protesto após o adimplemento; d) culpa exclusiva da vítima; 

e) fixação dos juros e correção monetária nos índices oficiais de 

remuneração básica, aplicáveis à caderneta de poupança; f) fixação das 

custas e honorários abaixo de 5%, em caso de condenação. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, 

razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do NCPC. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, em que pese o alegado pela 

reclamante, verifico que o débito levado a protesto refere-se à dívida de 

IPTU e parcela de melhoria do exercício de 2014, as quais foram pagas em 

atraso pela reclamante (id. 9846152 e 98461589). Os protestos se 

revelam assim legítimos, pois, foram efetuados após o vencimento das 

parcelas e antes dos respectivos pagamentos. A controvérsia cinge-se à 

não realização na baixa dos protestos, pois a reclamante afirma que os 

débitos são inexistentes e sempre pagou em dia os débitos tributários, ao 

passo que o reclamado sustenta ser dever da reclamante realizar a baixa 

dos protestos após o adimplemento. A questão a ser enfrentada então é a 

seguinte: a responsabilidade pela baixa dos protestos incumbia à 

reclamante ou ao reclamado? A Lei n. 9.492/97, em seu art. 26, assim 

regula o procedimento de cancelamento do registro do protesto: Art. 26. O 

cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º 

Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo. § 2º Na 

hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por 

endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo 

credor endossante. (...) Da previsão normativa, depreende-se que o 

cancelamento do protesto pode ser requerido por qualquer interessado, 

desde que apresente o documento objeto do protesto, ou então 

declaração de anuência do credor. No caso em análise, a reclamante não 

comprovou a recusa do reclamado em fornecer a carta de anuência, ou 

outro fato causado pelo reclamado que lhe impediu de realizar o 

levantamento das restrições, ônus que lhe incumbia (NCPC, art. 373, I). 

Nesse contexto, verifico que o reclamado agiu no exercício regular de seu 

direito, bem como não obstou a reclamante dos meios para a baixa dos 

protestos após os pagamentos, não havendo ato ilícito que lhe possa ser 

imputado, consoante a firme orientação jurisprudencial: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART. 1.300 DO CÓDIGO CIVIL 
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REVOGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282, 

356-STF E 211-STJ. INCIDÊNCIA. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO. 

BAIXA. RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA. LEI Nº 9.492/1997, ART. 26, 

§§ 1º E 2º. I. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a 

despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo 

tribunal a quo" - Súmula nº 211-STJ. II - O protesto do título constitui 

medida necessária à cobrança judicial da dívida representada por cártula, 

de sorte que exercitado regularmente tal direito pelo credor, cabe à 

devedora, e não àquele, após o pagamento, providenciar a baixa 

respectiva. Precedentes do STJ. III - Recurso especial não conhecido. 

(Recurso Especial nº 656292/MG (2004/0052941-2), 4ª Turma do STJ, Rel. 

Aldir Passarinho Júnior. j. 04.06.2009, unânime, DJe 29.06.2009). 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROTESTO DE 

TÍTULO. ADIMPLEMENTO FORA DO PRAZO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. Embora se possa dizer que a manutenção do protesto é 

indevida, por persistir após o adimplemento do débito, a responsabilidade 

de providenciar a baixa do registro incumbe ao ex-devedor, que, no 

presente caso, permaneceu inerte, não havendo como responsabilizar os 

requeridos pelo suposto dano enfrentado. Ademais, sem restar 

comprovada a resistência do credor em disponibilizar a carta de anuência, 

ônus que competia à autora, segundo o art. 373, I, do CPC/2015, não há 

falar em indenização por danos morais. Apelo desprovido. Unânime. 

(Apelação Cível nº 70075020131, 20ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Dilso 

Domingos Pereira. j. 27.09.2017, DJe 09.10.2017). APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO INADIMPLIDO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - MANUTENÇÃO DE PROTESTO, APÓS 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA - BAIXA DO PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR - 

REQUERIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA - INÉRCIA DO RECORRENTE - 

DANO MORAL AFASTADO. Compete ao devedor que paga a dívida em 

atraso, dando causa ao protesto, providenciar a sua baixa perante o 

Cartório. Ausente a prova de que a parte autora tenha pedido a carta de 

anuência para baixa do protesto, bem como a recusa da ré de lhe 

fornecer, não há ato ilícito a ensejar responsabilidade civil de indenizar. 

(Apelação Cível nº 0006602-83.2016.8.13.0074 (1), 11ª Câmara Cível do 

TJMG, Rel. Shirley Fenzi Bertão. j. 27.09.2017, Publ. 29.09.2017). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO 

JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE PROTESTO. PROVA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A prova constante dos autos não conforta a 

versão esposada na inicial, no sentido de que a ré teria descumprido 

acordo judicial outrora celebrado nos autos de ação revisional em que 

litigam as partes, mantendo o protesto após a quitação das parcelas 

atrasadas. "No regime próprio da Lei nº 9.492/1997, legitimamente 

protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo 

inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a 

quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto." (STJ, REsp 

1339436/SP, apreciado sob a sistemática do art. 543-C do CPC). Cabia, 

assim, ao autor solicitar expressamente a carta de anuência e levá-la ao 

Cartório de Protestos, solicitando a baixa, o que sequer cogitou em fazer. 

Inexistência de ato ilícito a ser imputado à ré que justifique a reparação 

pleiteada. Sentença de improcedência confirmada. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível nº 70073726432, 9ª Câmara Cível do TJRS, 

Rel. Eugênio Facchini Neto. j. 30.08.2017, DJe 01.09.2017). Assim, 

inexistindo ato ilícito praticado pelo reclamado, não há que se falar em 

reparação por danos morais. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido. Dispensado o reexame necessário (Lei n. 

12.153/09, art. 11). Isento de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 

27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS 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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000682-05.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARCOS MEDINA DORNAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Embora intimada a reclamante 

quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável constatado 

(consulta de “balcão” do SPC/SERASA), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência aprazada neste feito. IV - 

Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. VI 

- Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL LIRAS FLAGA (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000683-87.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ISRAEL LIRAS FLAGA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Embora intimada a reclamante 

quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável constatado 

(consulta de “balcão” do SPC/SERASA), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência aprazada neste feito. IV - 

Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. VI 

- Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANALDO DOS SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000680-35.2018.8.11.0040 REQUERENTE: IVANALDO DOS SANTOS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Embora intimada a 

reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício sanável 

constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA), diante do que se 

impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, I, do NCPC. III - Cancelo a audiência aprazada neste 

feito. IV - Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004724-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RAFAEL SCHONINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (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: 

1004724-34.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANDRE RAFAEL SCHONINGER 
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REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de reclamação em que sustenta o postulante 

que foi surpreendido com a informação de que seu nome estava inscrito 

junto ao Serviço de Proteção ao Crédito por conta de dívida junto à 

requerida Telefônica Brasil S.A. A inscrição se deu em 26/03/2017, sendo 

que o autor efetuou o pagamento da fatura daquele mês no dia 

06/03/2017, conforme comprovante anexo. Diz que houve falha na 

prestação dos serviços, visto que houve a inscrição indevida por conta de 

um débito quitado. Requer a procedência da ação para declarar a 

inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$20.000,00. A requerida, por 

sua vez, contesta informando que o serviço foi usufruído pelo autor no 

período de 13/08/2016 a 09/03/2017, inclusive com o pagamento, ainda 

que em atraso de 6 das 7 faturas emitidas. Diz inexistir obrigação de 

indenizar, visto que o apontamento do débito é regular, tendo havido 

utilização dos serviços. Pelos documentos juntados com a inicial, verifico 

que houve, no dia 06/03/2017, o pagamento de uma fatura no valor de 

R$71,98, cujo vencimento era 08/03/2017. Na contestação apresentada, a 

requerida refere que no dia 09/03/2017 ocorreu o cancelamento definitivo 

da linha telefônica, e tal informação está descrita na tela sistêmica pela 

mesma apresentada. Em tal tela, há também a informação de que nesta 

última data citada, ocorreu a migração do plano pós-pago para o plano 

pré-pago. Ora, como é possível ter havido o cancelamento do plano no dia 

09/03/2017 e posterior inscrição por não pagamento de fatura vencida em 

26/03/2017? Ademais, como consta a informação de que houve migração 

para plano pré-pago, é notório que é de praxe não aceitar migrações se 

há débitos em aberto. Vale ressaltar, com relação ao pagamento realizado 

em 06/03/2017 no valor de R$71,98 ao contrário do que afirma a 

requerida, o mesmo não pode corresponder à fatura vencida em fevereiro, 

visto que o valor daquela fatura foi de R$95,95, e consta como paga no 

seu sistema, conforme comprovam os prints das telas de sistema 

juntadas. Assim, não se desincumbiu de demonstrar a que se refere o 

valor de R$71,98, de modo que presumo ser, como referiu o autor, o valor 

pago como condição para cancelamento do plano. A questão central, 

portanto, 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. (...) Portanto, houve clara falha no sistema da 

requerida, pois efetuou a cobrança e inscrição por não pagamento de uma 

fatura após o cancelamento do plano. Por todo o exposto, a inscrição do 

nome da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza 

comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de 

indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito 

caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação, para: a) Condenar a parte ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a 

data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação 

inicial; b) determinar que a reclamada, proceda ao levantamento da 

inscrição indevida realizada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

INTIMAÇÃO PESSOAL da presente sentença, nos termos da súmula 410 

do STJ[1], sob pena de multa de R$200,00 por dia de descumprimento. 
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Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 06 de 

março de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga [1] A prévia intimação 

pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de 

multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 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, 13 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 158719 Nr: 8423-84.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Vistos.

Considerando o oficio em anexo do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca Dr. Anderson Candiotto, redesigno audiência de instrução 

para o dia 21 de Março de 2018 ás 17hr10min.

Considerando certidão de fls. 67, depreque-se a oitiva da testemunha 

Celso, bem como requisitem-se as demais testemunhas e intime-se o 

acusado.

Intime-se o advogado.

Após, ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 107895 Nr: 429-73.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYLAYNE VANESSA CANSI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Vistos etc.

Ante a cota Ministerial de fls.148, e a manifestação do Membro do 

Ministério Público de fl. 149, nos termos do §2º do artigo 118, inciso I, da 

Lei 7.210/84, designo audiência de justificação da reeducanda para o dia 

04 de abril de 2018, às 15:20 horas.

Intime-se a acusada no endereço de fls.142.

Ciência ao Ministério Público e ao Ilustre Defensor Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184895 Nr: 797-43.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO JOSÉ DE MEIRELES, DASIO DIAS 

DA SILVA, ROGÉRIO NASCIMENTO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO FORTUNATO, DR. JOSE 

FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES, PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

APRESENTE A DEFESA PREVIA NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 81918 Nr: 777-96.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSSON LUCENA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DALADIER BARROS - 

OAB:5.833-MA

 INTIMAR O ILUSTRE ADVOGADO DR. MIGUEL DALADIER BARROS, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SUAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA REPRESENTANTE 

MINISTERIAL NOS PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEU ASSISTIDO.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 114921 Nr: 6297-32.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARENO BEKOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Processo: 6297-32.2014.811.0040 (Código 114921)

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 

18/04/2018 às 14:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, 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.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 31 de outubro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 124233 Nr: 1968-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GHISI, LUCIO GHISI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DE SORRISO/MT - OAB:, KARINA ROMÃO 

CALVO - OAB:19.370 - MT

 Processo: 1968-40.2015.811.0040 (código 124233)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e JECRIM em virtude 

da atuação de um único membro do MPE, redesigno a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 17/11/2017, às 13:15min para o dia 

04/04/2018, às 15:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 29 de setembro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154607 Nr: 6188-47.2016.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO KOEHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIANI RASPINI - OAB:14330, 

ROBERTA W. BARALDI - OAB:OAB/ 14381, ROCILDA MARIA MORAIS 

COSTA - OAB:23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 6188-47.2016.811.0040 (Código 154607)

VISTOS/MV

Trata-se de Ação De Restituição De Coisa Apreendida formulado por 

JOÃO ANTONIO KOEHLER.

Considerando que houve comprovação da propriedade de 01 (um) 

revólver Taurus, calibre 765, série n° E10472, registro n° 

223371315337696810 apreendido nos autos principais, com a respetiva 

apresentação do registro, DEFIRO o pedido de restituição de bem, 

mediante termo de entrega.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de novembro b de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 111989 Nr: 3949-41.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONÉLCIO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT

 Processo: 3949-41.2014.811.0040 (Código 111989)

SENTENÇA

Ação penal – suspensão condicional do processo – expirado prazo sem 

revogação – art. 89, §5°, lei 9.099/95 – Extinção da punibilidade.

VISTOS/KP.

Trata-se de “ação penal” que visa a apurar a prática do crime previsto no 

art. 306 da Lei n.º 9.503/1997, em que figura como acusado DEONELCIO 

LODI.

O Ministério Público requereu à fl. 105 a extinção da punibilidade.

Eis o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, compulsando o contingente probatório produzido no 

processo é possível divisar que, no dia 09 de maio de 2014, o acusado 

Deonelcio Lodi aderiu às condições relativas à suspensão condicional do 

processo, que, para a hipótese em concreto, impunha/preconizava o lapso 

de tempo equivalente a 02 (dois) anos de sobrestamento da ação penal e 

o dever de comparecer, mensalmente, em Juízo para justificar suas 

atividades (fl. 73). Segundo as informações produzidas no processo, 

deflui-se também que o acusado cumpriu, de forma integral, o encargo, 

originalmente assumido/contraído.

Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se o cumprimento 

integral das condições relativas à suspensão condicional do processo e, 

exaurido o interregno de tempo pré-fixado, para efeito de suspensão do 

processo, sem que ocorresse a revogação da medida, considero que se 

operou a extinção da punibilidade do requerido.

Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de DEONELCIO 

LODI, devidamente qualificado, relativamente à acusação da prática do 

delito descrito no art. 306 da Lei n.º 9.503/1997, fazendo-o com 

fundamento nas disposições do art. 89, § 5.º da Lei n.º 9.099/1995.

Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo ut CNGC, 

sobretudo para os Institutos de Identificação.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na 

distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 8 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 114921 Nr: 6297-32.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARENO BEKOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 18/04/2018, com início às 14h, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 017/2018-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:

confiança

 confiança

 NOMEAR o servidor RICARDO OLIVEIRA LIMA, para exercer o cargo em 

comissão de Assessor de Gabinete I, PDA-CNE-VII, no Gabinete da 

Primeira Vara Criminal desta comarca, com efeitos 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, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 13 de março de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231498 Nr: 20249-62.2016.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 95 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “mudou-se” (fl. 96), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257244 Nr: 22489-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante da não manifestação do requerido, apesar 

de devidamente citado, remeto os autos ao setor de "matéria para 

imprensa", a fim de intimar o advogado da parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225426 Nr: 14582-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO OSCAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 Vistos.

APARECIDO OSCAR DE SOUZA ingressou com a presente demanda em 

face de OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

275/276).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 275/276, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Vale dizer que, conforme o despacho de fl. 273, além de ter sido 

apresentada mera cópia reprográfica, ainda não constava a assinatura da 

demandada ou de advogado com poderes para transigir. A questão era 

comprovar nos autos o ajuste de vontades. Dessa feita, os documentos 

de fls. 274/276 e de fls. 277/291 não deixam dúvida acerca da avença 

formulada pelas partes.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 275/276 para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários advocatícios conforme acordados.

No mais, considerando a inexistência de valores depositados nos autos, 

INDEFIRO o pleito de levantamento dos aludidos valores (item “7” de fl. 

275-verso).

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152074 Nr: 686-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA PEREIRA VIEIRA, JOÃO 

FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 346, II-CNGC e à r. decisão de fls. 134/134-verso, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Aripuanã, devendo, na ocasião, apresentar cópia das 

guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251651 Nr: 18044-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEFANT FILHO

 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:

 Em atendimento ao Art. 530, II-CNGC e à decisão de fls. 38/38-verso, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Sinop, devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias 

de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256270 Nr: 21652-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 45/45-verso 

e em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 982,44 (Novecentos e 

Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos) devendo a respectiva 

guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Maria Celia de Sousa, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247459 Nr: 14718-58.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte requerida para manifestarem, no prazo de cinco dias, acerca da 

petição de fls. 122/125 que informa o descumprimento da liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168904 Nr: 9654-72.2014.811.0055

 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: MARLENE DA SILVA FRANÇA MAIA, RVFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SICREDI 

OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 302/303, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208621 Nr: 911-05.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis União Ltda ME, Vilmar Fernandes de 

Araujo, Rosalina Barbosa de Moura, RODINEI CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO - OAB:56918/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI 

- OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSÉ DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21.159/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para, no prazo de quinze dias, pugnar o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247460 Nr: 14720-28.2017.811.0055

 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: JOSE CARLOS MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA. - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 126/144 pela parte autora. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13802 Nr: 2750-27.2000.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO RANGEL 

MORATELLI - OAB:6959/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 268 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273198 Nr: 3600-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON CASSIO WIEGERT, CARLOS 

ALBERTO PASQUINI, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MARCELO 

MACHADO DIAS, MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS, Marcelo Campos 

Martins, RURAL ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 503, II-CNGC e à r. decisão de fls. 27/27-verso, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Campo Novo do Parecis, devendo, na ocasião, apresentar 

cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273198 Nr: 3600-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON CASSIO WIEGERT, CARLOS 

ALBERTO PASQUINI, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MARCELO 

MACHADO DIAS, MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS, Marcelo Campos 

Martins, RURAL ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Art. 503, 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 Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245957 Nr: 13495-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIARA LAMENHA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:OAB/MT 17.092

 Certifico e dou fé que diante da juntada de exceção de pré-executividade 

às fls. 169/179, em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 

26.6.1.8 e artigo 1.255 da CNGC, impulsiono os presentes autos ao setor 

de matéria de imprensa a fim de que os advogados da parte embargada 

sejam intimados para se manifestarem, no prazo de cinco dias.

2ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271277 Nr: 2211-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 18, que designo o dia 

11/05/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133694 Nr: 3646-84.2011.811.0055

 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: RBDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 44, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 204310 Nr: 18239-79.2015.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, LUIZ MIGUEL DA COSTA PAIM - OAB:OAB/MT 18.078, 

ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Certifico, em atenção a petição de fl. 277, que o formal já foi expedido 

cuja cópia encontra-se à fl. 262 e o original está na contracapa do 

processo, assim intimo o(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo 

legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível a fim de retirar e 

instruir o formal de partilha, no prazo legal, ressaltando que no caso de 

inércio o processo retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256219 Nr: 21614-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSF, ARFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086

 Certifico que intimo a parte requerida para manifestar sobre a 

contestação à reconvenção de fls. 232/249, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274051 Nr: 4309-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 )Posto isso, intime-se a equipe técnica deste Juízo, na pessoa da 

psicóloga, Sra. Valéria Clementina Martinazzo e assistente social, Sra. 

Angela Raquel dos Santos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda com a realização de estudo psicossocial na residência das 

partes, a fim de verificar a atual situação em que a criança se encontra, 

bem como a necessidade/possibilidade de modificação de guarda do 

menor em favor do genitor.Com a juntada do estudo psicossocial, 

venham-me os autos conclusos IMEDIATAMENTE para análise da 

liminar.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 208900 Nr: 1146-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDC, PP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 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:

 Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, com fundamento 

no art. 485, inciso VI, do CPC, declaro a requerente carecedora de ação 

por falta de interesse processual e julgo extinto o feito, sem resolução de 

mérito.Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios.Publique-se, Intime-se.Aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Após, ao arquivo mediante as anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 239916 Nr: 11924-64.2017.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, com fundamento 

no art. 485, inciso VI, do CPC, declaro a requerente carecedora de ação 

por falta de interesse processual e julgo extinto o feito, sem resolução de 

mérito.Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios.Publique-se, Intime-se.Aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Após, ao arquivo mediante as anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270827 Nr: 1858-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Caroline Gonçalves Barros - OAB:24177-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a emenda da petição inicial, para tanto, determino a 

conversão da Ação de Busca a Apreensão para Ação de Guarda c/c 

Alimentos e Regulamentação de Visitas, devendo a Sra. Gestora Judiciária 

proceder com as anotações necessárias.2. Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita 

(CPC, art. 98).4. ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 31,5% 

(trinta e um vírgula cinco por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 

300,00 (trezentos reais), a ser pago mensalmente pelo requerido, todo dia 

15 (quinze) de cada mês, através de depósito bancário na conta da 

genitora da criança, à partir da citação.5. Designe-se data para realização 

da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 

247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça 

à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).7

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175728 Nr: 17708-27.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, SARA AURELIA 

VARNIER, POLLIANA ELENA VARNIER, ERNESTO SERGIO VARNIER, 

SUELLEN AMANDA VARNIER, RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, Cleto Pessini - 

OAB:60952, CRISTIANE ZANOTI JODAS GERLACK - OAB:169650-SP, 

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, MATINHO OTTO GERLACK NETO - 

OAB:165488-SP, PAULO RICARDO STEIGER Maceda - OAB:74211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compulsando os autos constatei o que em relação a decisão 

de fl. 2060 foi determinada a notificação dos credores arrolados nas 

últimas declarações, assim conforme relacionado às fls. 2088/2092 foram 

expedidas as seguintes notificações:

a) Banco CNH Capital S/A (fl. 2093) - decorreu o prazo da notificação sem 

que houvesse manifestação nos autos;

b) Gercor Estoque Brasilia - Banco do Brasil S/A (fl. 2094)- decorreu o 

prazo da notificação sem que houvesse manifestação nos autos;

c) Banco Bradesco Espaço Prime (fl. 2095) - a correspondência foi 

recusada no endereço remetido, devendo a parte autora informar o 

endereço correto para nova tentativa de notificação, no prazo legal;

d) CHS Agronegocios Ind. E Com. Ltda (fl. 2096) - manifestação juntada às 

fls. 2122/2132;

e) HSBC - Banco Sistema S/A (fl. 2097) - decorreu o prazo da notificação 

sem que houvesse manifestação;

f) Procuradoria da Fazenda Nacional (fl. 2098) - manifestação juntada às 

fls. 2149/2153;

g) John Deere Consorcio Nacional (fl. 2099) - manifestação juntada às fls. 

2115/2117;

h) Global Banking Retationship Associate (fl. 2100) - manifestação juntada 

às fls. 2213/2217;

Certifico, ainda, que em relação a decisão de fls. 2190/2191 a parte autora 

requereu às fls. 2199 dilação de prazo de mais 30 (trinta) dias para 

cumprimento, sendo que o prazo final será no dia 15/03/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265928 Nr: 29108-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDC, RFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o advogado da parte autora para comparecer 

acompanhado de seu constituinte, à audiência de Conciliação, designada 

para o dia 10/04/2018 às 14:30hs, a ser realizada na sala de audiência do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

 Kamila T Padilha

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254696 Nr: 20398-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MENDES PAVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN HENRIQUE REIS PAVAO, BRUNO 

HENRIQUE REIS PAVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 86, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172633 Nr: 14296-88.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Nicolas Martins 

Vaz e Lucas Martins Vaz representado por sua tutora Maria Aparecida 

Purcinelli Martins em face de Aroldo Vaz, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Compulsando os autos, verifico que a ação foi proposta em 10/07/2014, 

sendo o executado devidamente citado na data de 16/12/2014 (fl. 40).

À fl. 54 este juízo determinou a intimação da parte exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, informando o atual 

endereço do executado.

Observo que a parte exequente foi devidamente intimada (fl. 60), deixando 

de manifestar nos autos conforme a certidão de fl. 61.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, considerando o fato de que a parte exequente não manifesta 

interesse no prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que se 

impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 266100 Nr: 29262-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFDSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:17192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.20 a seguir 

transcrita:" CERTIFICO, que em cumprimento ao presente, dirigi-me até a 

rua 50 e após verificar em seu inicio nos setores E e N, não foi possível 

CITAR e INTIMAR Marlene de Fátima da Silva de Oliveira, em razão de sua 

não localização, bem como inexistindo o número 48. Sendo assim, devolvo 

o mandado à central para os devidos fins. Dou fé. Tangará da Serra-MT., 

15 de fevereiro de 2018", que nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n.º 056/2007, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte 

autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 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

 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 intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), 

referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça 

MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida junto ao 

site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210503 Nr: 2472-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAIR LEME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o prazo de suspensão dos autos em tela decorreu 

em 05/12/2018. Sendo assim, nos termos da legislação em vigor, bem 

como do Provimento n.º56/07/CGJ, item 15.2, impulsiono os presentes 

autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de matéria para 

imprensa, a fim de ser a parte autora intimada para dar andamento ao 

feito, no prazo de 5 (cinco)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148777 Nr: 8694-87.2012.811.0055

 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: CARMELITO JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 Certifico que intimo a parte requerida para se manifestar sobre o 

comprovante de fl. 284, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121554 Nr: 664-34.2010.811.0055

 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: ZANARA BORGES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REVALDO INDUSTRIA E COMERCISO DE 

MADEIRAS LTDA, CLAUDIO NESTOR CARLOTO PAGANINI, CARTÓRIO 2º 

OFICIO ROSÁRIO OESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO 

BRUSAMOLIN - OAB:22916, Danielle Anne Pamplona - OAB:OAB/PR 

23037, FABIUS DELBONI DE ANDRADE - OAB:12573, JOSUÉ GRACINDO 

ALVES - OAB:12.522-MT, JULIO CESAR DALMOLIN - OAB:25162/PR, 

LUIZ FLÁVIO OLIVEIRA SEABRA - OAB:OAB/PR 65451, PEDRO PAULO 

PAMPLONA - OAB:OAB/PR 4660, Rafael Fadel Braz - OAB:oab/pr 

23014

 Certifico e dou fé que, o prazo de suspensão dos autos em tela decorreu 

em 08/10/2017. Sendo assim, nos termos da legislação em vigor, bem 

como do Provimento n.º56/07/CGJ, item 15.2, impulsiono os presentes 

autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de matéria para 

imprensa, a fim de ser a parte autora intimada para promover o regular 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158357 Nr: 6959-82.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, JOSÉ CRESTANI, 

INÊS FERRARINI CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:98.479 e 

10.962

 Autos nº: 158357.

 Natureza: Revisional.

 Requerente: José Crestani e outros.

 Requerido: Banco do Brasil S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação revisional de contratos ajuizada por José Crestani e 

outros em face de Banco do Brasil S.A., todos qualificados na exordial.

 Praticados alguns atos processuais, a parte autora às fls. 953/954 

informou que entabulou acordo com a parte requerida, assim, requereu a 

desistência da presente ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Tendo a parte autora pugnado pela desistência da ação e a parte 

requerida concordado, conforme se extrai das minutas de acordo juntadas 

nos processos apensos, a medida que se impõe é a homologação da 

desistência, com a consequente extinção do processo.

 Ante o exposto, homologo a desistência da ação e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

 Nos termos do § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil, ficam as 

partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.
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 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229837 Nr: 18310-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. H. TECK INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. DE ALMEIDA QUEIROZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o prazo de suspensão dos autos em tela decorreu 

em 04/10/2017. Sendo assim, nos termos da legislação em vigor, bem 

como do Provimento n.º56/07/CGJ, item 15.2, impulsiono os presentes 

autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de matéria para 

imprensa, a fim de ser a parte autora intimada para promover o regular 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168305 Nr: 8791-19.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE HENRIQUE ALBERTO 

DANTAS - OAB:OAB/RN 6.718, ANA PATRICIA DE AZEVEDO BORBA - 

OAB:OAB/RN 4944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o prazo de suspensão dos autos em tela decorreu 

em 15/12/2017. Sendo assim, nos termos da legislação em vigor, bem 

como do Provimento n.º56/07/CGJ, item 15.2, impulsiono os presentes 

autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de matéria para 

imprensa, a fim de ser a parte autora intimada para dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162080 Nr: 13166-97.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:18141-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Autos nº: 162080.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Ildo Crestani.

 Embargado: Bando do Brasil S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por Ildo Crestani em 

face de Banco do Brasil S.A., ambos qualificados na exordial.

 Praticados alguns atos processuais, a parte embargante às fls. 252/253 

informou que entabulou acordo com a parte embargada no processo de 

execução cód. nº 151614, assim, requereu a desistência da presente 

ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Tendo a parte embargante pugnado pela desistência da ação e a parte 

embargada concordado, conforme se extrai da cláusula 5ª do acordo, a 

medida que se impõe é a homologação da desistência, com a consequente 

extinção do processo.

 Ante o exposto, homologo a desistência da ação e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

 Nos termos do § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil, ficam as 

partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162081 Nr: 13168-67.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Autos nº: 162081.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: José Crestani e outra.

 Embargado: Banco do Brasil S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por José Crestani e 

Agropecuária Germinare Ltda – ME em face de Banco do Brasil S.A., 

todos qualificados na exordial.

 Praticados alguns atos processuais, a parte embargante às fls. 216/217 

informou que entabulou acordo com a parte embargada no processo de 

execução cód. nº 151612, assim, requereu a desistência da presente 

ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Tendo a parte embargante pugnado pela desistência da ação e a parte 

embargada concordado, conforme se extrai da cláusula 5ª do acordo, a 

medida que se impõe é a homologação da desistência, com a consequente 

extinção do processo.

 Ante o exposto, homologo a desistência da ação e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

 Nos termos do § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil, ficam as 

partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160871 Nr: 11068-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CRESTANI, INÊS FERRARINI CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575, 

TIAGO ANDRÉ VIVAS DA SILVA - OAB:15981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 
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BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Autos nº: 160871.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: José Crestani e outra.

 Embargado: Bando do Brasil S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por José Crestani e 

Inês Ferrarini Crestani em face de Banco do Brasil S.A., todos qualificados 

na exordial.

 Praticados alguns atos processuais, a parte embargante às fls. 192/193 

informou que entabulou acordo com a parte embargada no processo de 

execução cód. nº 151610, assim, requereu a desistência da presente 

ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Tendo a parte embargante pugnado pela desistência da ação e a parte 

embargada concordado, conforme se extrai da cláusula 5ª do acordo, a 

medida que se impõe é a homologação da desistência, com a consequente 

extinção do processo.

 Ante o exposto, homologo a desistência da ação e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

 Nos termos do § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil, ficam as 

partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160872 Nr: 11070-12.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Autos nº: 160872.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Ildo Crestani.

 Embargado: Bando do Brasil S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por Ildo Crestani e 

Agropecuária Germinare Ltda – ME em face de Banco do Brasil S.A., 

todos qualificados na exordial.

 Praticados alguns atos processuais, a parte embargante às fls. 306/307 

informou que entabulou acordo com a parte embargada no processo de 

execução cód. nº 151616, assim, requereu a desistência da presente 

ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Tendo a parte embargante pugnado pela desistência da ação e a parte 

embargada concordado, conforme se extrai da cláusula 5ª do acordo, a 

medida que se impõe é a homologação da desistência, com a consequente 

extinção do processo.

 Ante o exposto, homologo a desistência da ação e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

 Nos termos do § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil, ficam as 

partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160892 Nr: 11108-24.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO CRESTANI, JOSÉ CRESTANI, LEIVA TEREZINHA 

DONIDA CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Autos nº: 160892.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Ildo Crestani e outros.

 Embargado: Banco do Brasil S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por Ildo Crestani e 

outros em face de Banco do Brasil S.A., todos qualificados na exordial.

 Praticados alguns atos processuais, a parte embargante às fls. 284/285 

informou que entabulou acordo com a parte embargada no processo de 

execução cód. nº 151618, assim, requereu a desistência da presente 

ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Tendo a parte embargante pugnado pela desistência da ação e a parte 

embargada concordado, conforme se extrai da cláusula 13ª do acordo, a 

medida que se impõe é a homologação da desistência, com a consequente 

extinção do processo.

 Ante o exposto, homologo a desistência da ação e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

 Nos termos do § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil, ficam as 

partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160893 Nr: 11110-91.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Autos nº: 160893.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Ildo Crestani e outra.

 Embargado: Bando do Brasil S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por Ildo Crestani e 

Agropecuária Germinare Ltda – ME em face de Banco do Brasil S.A., 

todos qualificados na exordial.

 Praticados alguns atos processuais, a parte embargante às fls. 303/304 

informou que entabulou acordo com a parte embargada no processo de 

execução cód. nº 151615, assim, requereu a desistência da presente 

ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.
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 Tendo a parte embargante pugnado pela desistência da ação e a parte 

embargada concordado, conforme se extrai da cláusula 14ª do acordo, a 

medida que se impõe é a homologação da desistência, com a consequente 

extinção do processo.

 Ante o exposto, homologo a desistência da ação e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

 Nos termos do § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil, ficam as 

partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160894 Nr: 11112-61.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME, ILDO 

CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT

 Autos nº: 160894.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Ildo Crestani e outro.

 Embargado: Bando do Brasil S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por Ildo Crestani e 

Agropecuária Germinare Ltda - ME em face de Banco do Brasil S.A., todos 

qualificados na exordial.

 Praticados alguns atos processuais, a parte embargante às fls. 296/297 

informou que entabulou acordo com a parte embargada no processo de 

execução cód. nº 151611, assim, requereu a desistência da presente 

ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Tendo a parte embargante pugnado pela desistência da ação e a parte 

embargada concordado, conforme se extrai da cláusula 14ª do acordo, a 

medida que se impõe é a homologação da desistência, com a consequente 

extinção do processo.

 Ante o exposto, homologo a desistência da ação e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

 Nos termos do § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil, ficam as 

partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160895 Nr: 11114-31.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME, ILDO 

CRESTANI, JOSÉ CRESTANI, INÊS FERRARINI CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Autos nº: 160895.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Ildo Crestani e outros.

 Embargado: Bando do Brasil S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por Ildo Crestani e 

outros em face de Banco do Brasil S.A., todos qualificados na exordial.

 Praticados alguns atos processuais, a parte embargante às fls. 297/298 

informou que entabulou acordo com a parte embargada no processo de 

execução cód. nº 151613, assim, requereu a desistência da presente 

ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Tendo a parte embargante pugnado pela desistência da ação e a parte 

embargada concordado, conforme se extrai da cláusula 5ª do acordo, a 

medida que se impõe é a homologação da desistência, com a consequente 

extinção do processo.

 Ante o exposto, homologo a desistência da ação e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

 Nos termos do § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil, ficam as 

partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148609 Nr: 8513-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o prazo de suspensão dos autos em tela decorreu 

em 15/02/2018. Sendo assim, nos termos da legislação em vigor, bem 

como do Provimento n.º56/07/CGJ, item 15.2, impulsiono os presentes 

autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de matéria para 

imprensa, a fim de ser a parte autora intimada para dar andamento ao 

feito, no prazo de 5 (cinco)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151610 Nr: 193-13.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, INÊS FERRARINI CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Autos nº: 151610.

 Natureza: Ação de Execução.

 Exequente: Banco do Brasil S/A.

 Executado: José Crestani e outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução na qual, após serem realizados alguns 

atos processuais, as partes informaram a ocorrência de um acordo, 

pugnando pela extinção do feito.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Acolho a pretensão apresentada, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito.
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 Por outro lado, tendo a parte devedora satisfeito integralmente a 

obrigação, entendo que o processo deve ser extinto, consoante o 

disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo de fls. 64/67, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, julgo extinta a 

execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Procedo a liberação do valor bloqueado via bacenjud (fls. 60), em favor 

da parte executada.

 Custas e honorários conforme acordado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151611 Nr: 194-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Autos nº: 151611.

 Vistos,

 Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado às fls. 182/189.

Lavre-se o termo de penhora dos bens imóveis dados em garantia 

(cláusula oitava), exceto dos que já estão penhorados nos presentes 

autos e, em seguida, intime-se a parte executada e sua cônjuge, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

Após, determino a suspensão da presente execução até a data de 

31/03/2020 (data determinada para pagamento da última parcela do 

acordo), o que faço com fundamento no artigo 313, inciso II, c/c artigo 922 

do Código de Processo Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

advertência de que não havendo manifestação o processo será extinto 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151612 Nr: 195-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, AGROPECUARIA 

GERMINARE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:OAB/MT 4.575

 Autos nº: 151612.

 Natureza: Ação de Execução.

 Exequente: Banco do Brasil S/A.

 Executado: José Crestani e outro.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução na qual, após serem realizados alguns 

atos processuais, as partes informaram a ocorrência de um acordo, 

pugnando pela extinção do feito.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Acolho a pretensão apresentada, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito.

 Por outro lado, tendo a parte devedora satisfeito integralmente a 

obrigação, entendo que o processo deve ser extinto, consoante o 

disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo de fls. 128/131, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, julgo 

extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, devendo ser liberados os bens penhorados.

 Custas e honorários conforme acordado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151613 Nr: 196-65.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO CRESTANI, JOSÉ CRESTANI, INÊS 

FERRARINI CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Autos nº: 151613.

 Natureza: Ação de Execução.

 Exequente: Banco do Brasil S/A.

 Executado: Ildo Crestani e outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução na qual, após serem realizados alguns 

atos processuais, as partes informaram a ocorrência de um acordo, 

pugnando pela extinção do feito.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Acolho a pretensão apresentada, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito.

 Por outro lado, tendo a parte devedora satisfeito integralmente a 

obrigação, entendo que o processo deve ser extinto, consoante o 

disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo de fls. 192/195, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, julgo 

extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, devendo ser liberados os bens penhorados.

 Custas e honorários conforme acordado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151614 Nr: 197-50.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Autos nº: 151614.

 Natureza: Ação de Execução.

 Exequente: Banco do Brasil S/A.

 Executado: Ildo Crestani.

 Vistos,
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 Trata-se de ação de execução na qual, após serem realizados alguns 

atos processuais, as partes informaram a ocorrência de um acordo, 

pugnando pela extinção do feito.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Acolho a pretensão apresentada, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito.

 Por outro lado, tendo a parte devedora satisfeito integralmente a 

obrigação, entendo que o processo deve ser extinto, consoante o 

disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo de fls. 74/77, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, julgo extinta a 

execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Procedo a liberação do valor bloqueado via bacenjud (fls. 67/68), em 

favor da parte executada.

 Custas e honorários conforme acordado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151615 Nr: 198-35.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Autos nº: 151615.

 Vistos,

 Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado às fls. 106/113.

Lavre-se o termo de penhora dos bens dados em garantia (cláusula 

oitava), exceto dos que já estão penhorados nos presentes autos e, em 

seguida, intime-se a parte executada e sua cônjuge, se o caso, na pessoa 

de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

Após, determino a suspensão da presente execução até a data de 

31/03/2020 (data determinada para pagamento da última parcela do 

acordo), o que faço com fundamento no artigo 313, inciso II, c/c artigo 922 

do Código de Processo Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

advertência de que não havendo manifestação o processo será extinto 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151616 Nr: 199-20.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Autos nº: 151616.

 Natureza: Ação de Execução.

 Exequente: Banco do Brasil S/A.

 Executado: Ildo Crestani e outra.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução na qual, após serem realizados alguns 

atos processuais, as partes informaram a ocorrência de um acordo, 

pugnando pela extinção do feito.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Acolho a pretensão apresentada, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito.

 Por outro lado, tendo a parte devedora satisfeito integralmente a 

obrigação, entendo que o processo deve ser extinto, consoante o 

disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo de fls. 89/92, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, julgo extinta a 

execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

devendo ser liberado o bem penhorado.

 Custas e honorários conforme acordado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151617 Nr: 202-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS 

- OAB:14037-E OAB MT, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA 

MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Autos nº: 151617.

 Vistos,

 Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado às fls. 188/195.

Lavre-se o termo de penhora dos bens imóveis dados em garantia 

(cláusula oitava), exceto dos que já estão penhorados nos presentes 

autos e, em seguida, intime-se a parte executada e sua cônjuge, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

Após, determino a suspensão da presente execução até a data de 

31/03/2020 (data determinada para pagamento da última parcela do 

acordo), o que faço com fundamento no artigo 313, inciso II, c/c artigo 922 

do Código de Processo Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

advertência de que não havendo manifestação o processo será extinto 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151618 Nr: 201-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, ILDO CRESTANI, LEIVA 

TEREZINHA DONIDA CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Autos nº: 151618.

 Vistos,
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 Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado às fls. 136/143.

Lavre-se o termo de penhora dos bens dados em garantia (cláusula 

oitava), exceto dos que já estão penhorados nos presentes autos e, em 

seguida, intime-se a parte executada e sua cônjuge, se o caso, na pessoa 

de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

Após, determino a suspensão da presente execução até a data de 

31/03/2020 (data determinada para pagamento da última parcela do 

acordo), o que faço com fundamento no artigo 313, inciso II, c/c artigo 922 

do Código de Processo Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

advertência de que não havendo manifestação o processo será extinto 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160477 Nr: 10354-82.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ILDO CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 Autos nº: 160477.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Ildo Crestani e outro.

 Embargado: Bando do Brasil S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de embargos à execução ajuizada por Ildo Crestani e 

Agropecuária Germinare Ltda - ME em face de Banco do Brasil S.A., todos 

qualificados na exordial.

 Praticados alguns atos processuais, a parte embargante às fls. 225/226 

informou que entabulou acordo com a parte embargada no processo de 

execução cód. nº 151617, assim, requereu a desistência da presente 

ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Tendo a parte embargante pugnado pela desistência da ação e a parte 

embargada concordado, conforme se extrai da cláusula 14ª do acordo, a 

medida que se impõe é a homologação da desistência, com a consequente 

extinção do processo.

 Ante o exposto, homologo a desistência da ação e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

 Nos termos do § 3º do art. 90 do Código de Processo Civil, ficam as 

partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Após o trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226358 Nr: 15337-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Alegrini Veiculos Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Jardim Europa, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139635 Nr: 10142-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVANIA FARIAS MATTES, LUZIA FERREIRA DA 

SILVA, GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA, FRANCINALVA DA SILVA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA 

EPP, CASA MAIS ELETRO LTDA, JOVANILDO PIRES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, VANDER 

JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO TIAGO PASCHOALIN - 

OAB:202.790-SP, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15.995

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 268, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 23731 Nr: 3702-98.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução na qual, após serem realizados alguns 

atos processuais, as partes informaram a ocorrência de um acordo, 

pugnando pela extinção do feito.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Acolho a pretensão apresentada, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito.

 Por outro lado, tendo a parte devedora satisfeito integralmente a 

obrigação (fls. 320), entendo que o processo deve ser extinto, consoante 

o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo de fls. 303/306, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, julgo 

extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, devendo o bem penhorado ser liberado.

 Custas e honorários conforme acordado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101908 Nr: 796-62.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SERGIO FERREIRA DE SOUZA, MARCO ANTONIO DE 

MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A
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 Certifico que intimo o banco executado para apresentar memória de 

cálculo com o valor a ser ressarcido, nos moldes determinados às fls. 

347/352, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257894 Nr: 23094-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. BOMBAS INJETORAS COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 47, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137164 Nr: 7483-50.2011.811.0055

 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: ANTONIETA CARLOTTO SIMMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE MELLO (OAB-MT: 

13188-B)levou os presentes autos com carga vista 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.: 140093 Nr: 10612-63.2011.811.0055

 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: REINALDO OLIVEIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A

 Certifico que, haja vista a informação de fls. 223/228 da conta única, em 

cumprimento ao despacho de fl. 220, intimo o requerido para se 

manifestar, no prazo de 15 dias, cientificando-o que, no caso de silêncio, 

o processo será arquivado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 234494 Nr: 299-33.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CAMERA, VANIA CAMERA ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Certifico que o advogado EVAIR KICHEL ZUFFO (OAB/MT: 22480) levou 

os presentes autos com carga vista 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 240256 Nr: 8111-29.2017.811.0055

 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: SILVIO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA PEREIRA VIEIRA, EDSON 

ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado EVAIR KICHEL ZUFFO (OAB/MT:22480) levou os 

presentes autos com carga vista 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196878 Nr: 12341-85.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY BRISOT, MAYLLA CRISTINA ALVES 

OLIVEIRA BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nestório Santana - 

OAB:18.406-A-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - OAB:19878/O, SILVIO HENRIQUE 

CORREA - OAB:9979

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição de 

fls. 808/809, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196754 Nr: 12250-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERSONE XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº. 196754.

Vistos,

Analisando os autos, verifico que a realização de penhora on line via 

sistema BACENJUD, foi deferido o pedido de penhora por meio do sistema 

RENAJUD, constando ainda que caso reste negativa a penhora via 

RENAJUD, seria penhorado apenas o imóvel de matrícula nº 5.311, pois 

seria suficiente para garantir a execução (fls.448/449).

Às fls. 452 a penhora via RENAJUD restou infrutífera, de modo que foi 

expedido equivocadamente mandado de avaliação dos imóveis 

matriculados sob os números 5.311 e 15.703, ambos do CRI desta 

Comarca.

 Às fls. 461 a parte executada informou que os imóveis indicados à 

penhora são de propriedade de terceiros, pois foram vendidos há alguns 

anos.

 Às fls. 462/464 a parte exequente pugnou pela reconsideração da 

decisão que determinou a penhora apenas do imóvel matriculado sob o nº 

5.311, em razão da manifestação do executado às fls. 461.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

executada sequer juntou qualquer documento a corroborar sua alegação 

de que os imóveis foram vendidos a terceiros, devendo ser registrado que 

eventual direito de terceiro pode ser pleiteado pela via processual 

adequada.

Por outro lado, as matriculas atualizadas foram juntadas às fls. 365/366, 

onde consta o executado como proprietário dos imóveis.
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Diante disso, considerando que a execução se processa no interesse do 

credor, defiro a penhora dos imóveis matriculados sob os números 5.311 

e 15.703, ambos do CRI desta Comarca, por termo nos autos, conforme 

pleiteado às fls. 462/464.

 Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

 Expeça-se mandado de avaliação dos imóveis penhorados, devendo as 

partes ser intimadas da avaliação para, querendo, se manifestarem em 05 

dias.

 Cumpridas as determinações acima e não havendo impugnação à 

avaliação, proceda-se com a alienação dos imóveis observando as 

determinações constantes na decisão de fls. 448/449.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 01º de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 237688 Nr: 4831-50.2017.811.0055

 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: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A, ITAU ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/GO 

17756-A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Autos nº: 237688.

 Natureza: Obrigação de Fazer c.c. Indenização.

 Requerente: Aparecido Batista dos Santos.

 Requerido: Itaú Seguros S/A e outro.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de 

indenização por danos morais ajuizada em 02 de fevereiro de 2017 por 

Aparecido Batista dos Santos em face de Itaú Seguros S/A e Itaú 

Administradora de Consórcio Ltda, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em 02 de maio de 2011 firmou um 

contrato de consórcio para aquisição de um veículo junto à requerida Itaú 

Administradora de Consórcio, com pagamento em 72 parcelas mensais.

 Seguiu narrando que foi contemplado por lance, tendo as parcelas 

mensais reduzidas para 43 meses, sendo que após a compra do veículo, 

por razões alheias à sua vontade, deixou de efetuar o pagamento das 

últimas 07 parcelas, de modo que purgou a mora em 22 de outubro de 

2014 na ação de busca e apreensão ajuizada pela requerida Itaú Seguros.

 Aduziu que em razão de figurar no polo passivo de uma ação de 

execução, celebrou acordo dando como pagamento o veículo adquirido 

através do consórcio, uma vez que se encontrava quitado.

 Narrou que mesmo tendo efetuado o pagamento integral da dívida na ação 

de busca e apreensão, a requerida não procedeu o levantamento do 

gravame.

 Por conta disso, pugnou pela concessão da tutela provisória para que as 

requeridas promovam a imediata liberação do gravame do veículo e, ao 

final, a procedência da ação quanto à obrigação de fazer e a condenação 

da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 18/68

 A inicial foi recebida às fls. 70/72, oportunidade em que foi concedida a 

tutela de urgência e designada audiência de conciliação.

 Às fls. 75 a parte requerida informou que procedeu com a desalienação 

do veículo.

 Às fls. 94 a conciliação restou inexitosa, sendo que naquela oportunidade 

a requerida Itaú Administradora de Consórcios Ltda apresentou 

contestação sustentando em síntese que o autor não comprovou a 

existência de ofensa grave e lesiva a ensejar indenização por danos 

morais, a qual foi juntada às fls. 100/103.

 Às fls. 150/158 a parte requerida apresentou contestação sustentando, 

em preliminar, a ilegitimidade passiva da requerida Itaú Administradora de 

Consórcios Ltda.

 No mérito, sustentou que procedeu com o cancelamento do gravame junto 

ao Sistema Nacional de Gravames, bem como a inexistência de dano moral 

por se tratar de inadimplemento contratual.

 Sustentou, ainda, que caso não seja este o entendimento, que o valor dos 

danos deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade.

 Às fls. 165 foi determinada a expedição de ofício ao DETRAN-MT, para 

que proceda com a baixa do gravame, bem como a intimação da parte 

autora para impugnar as contestações.

 Às fls. 169/172 a requerida Itaú Seguros informou que já havia 

providenciado a baixa do gravame junto ao SNG e a existência de 

restrição judicial sobre o veículo decorrente de execuções em face do 

autor perante a 4ª Vara Cível desta Comarca.

 Às fls. 177 foi certificado o decurso de prazo para a parte autora 

impugnar as contestações.

 Às fls. 178 foi determinada a intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da petição e documentos apresentados pela requerida Itaú 

Seguros às fls. 169/176, bem como que as partes especificassem as 

provas.

 Às fls. 180 a requerida Itaú Seguro pugnou pelo julgamento antecipado, 

enquanto que a parte autora permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 

181.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Em primeiro lugar, analisando detidamente os autos, verifico que a 

requerida Itaú Administradora de Consórcio Ltda apresentou duas 

contestações (fls. 100/103 e fls. 150/158).

 Diante disso, entendo que a apresentação da primeira contestação na 

audiência de conciliação e juntada às fls. 100/103, torna inviável o 

conhecimento da segunda em relação à requerida Itaú Administradora de 

Consórcio Ltda, em homenagem ao princípio da preclusão consumativa. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA 

HABITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DUAS CONTESTAÇÕES PELO MESMO 

RÉU E MESMO ADVOGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Em 

homenagem à preclusão consumativa, a apresentação da primeira 

contestação torna inviável o conhecimento da segunda, de modo a 

autorizar o desentranhamento da respectiva peça processual. Precedente 

jurisprudencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70059350389, Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

15/05/2014)

 Feito a consideração acima e analisando os autos, verifico que os 

elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram 

coligidos ao feito, estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela 

qual conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo, cumpre-me antes de adentrar ao mérito da demanda analisar a 

matéria preliminar arguida pela parte requerida, consistente na ilegitimidade 

da requerida Itaú Administradora de Consórcio Ltda.

 Analisando os autos, verifico que a preliminar foi arguida na segunda 

contestação e considerando que esta possui efeitos em relação à 

requerida Itaú Administradora de Consórcio Ltda, conforme acima exposto, 

entendo que é inviável a sua análise em razão do que preceitua o art. 18 

do Código de Processo Civil: "Ninguém poderá pleitear direito alheio em 

nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

 Analisada a preliminar e não havendo outras questões prejudiciais a ser 

decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

 Analisando os autos, verifico que mesmo após o autor ter purgado a mora 

na ação de busca e apreensão, a parte requerida não procedeu com o 

levantamento do gravame, de modo que ficou impossibilitado de cumprir o 

acordo, no qual deu o veículo como pagamento.

 Todavia, as requeridas em suas contestações se limitaram a alegar que 

não houve dano passível de indenização por danos morais, restando 

incontroversa que a manutenção do gravame foi indevida.

 Desse modo, com base na farta prova documental coligida aos autos, 

constato a conduta ilícita perpetrada pela requerida em desfavor do autor, 

consubstanciada esta na demora injustificada em proceder a baixa do 

gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito, decorrendo 

deste mesmo conjunto probatório a culpa da empresa requerida e a 

patente relação de causalidade entre sua conduta e o dano moral 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 301 de 795



suportado pelo autor, sendo oportuno destacar que a possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão.

 Ressalto, no entanto, que o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao 

fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos 

relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só 

terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 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.”

 Assim, diante da demora injustificada da parte requerida em providenciar 

a baixa do gravame de alienação fiduciária no veículo, caracterizado está 

o dano moral pleiteado. Nesse sentido os julgados ora colacionados:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – QUITAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA 

NA BAIXA DO GRAVAME - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- A 

demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira 

constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e impossibilita 

a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno que supera o 

mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. 2- 

Quanto à fixação do dano, devem-se levar em consideração as condições 

pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o 

grau de culpa do réu para a ocorrência do evento e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não enseje o 

enriquecimento sem causa do ofendido”. (TJMT. Ap 152265/2015, Des. 

Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 

23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016) (Original sem grifo)

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL ? DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ? DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO ? DANO 

MORAL CARACTERIZADO ? MONTANTE FIXADO ? MANUTENÇÃO. O 

artigo 9º da Resolução nº 320, de 5 de junho de 2009, do Conselho 

Nacional de Trânsito ? CONTRAN, determina que ?após o cumprimento das 

obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, 

automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao 

órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver 

registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.? 2. A demora 

da instituição financeira em proceder à baixa do gravame de alienação 

fiduciária, ou seja, mais de 4 (quatro) anos após a quitação do contrato, 

caracteriza dano moral passível de indenização (precedente do STJ). 3. 

Não comporta modificação o valor dos danos morais que se revela 

compatível com os dissabores e transtornos experimentados. 4. Recurso 

conhecido e desprovido”. (TJDF. APC 20140110731727. Relator: J.J. Costa 

Carvalho. 2ª Turma Cível. Julgado em 25/11/2015. Publicado em 

03/12/2015) (Original sem grifo)

 Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, cabendo 

ressaltar que a parte requerida não provou a inexistência do defeito e nem 

a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, resta agora ser discutido o valor 

da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte 

autora.

 Nesta linha de ideias, considerando-se o porte financeiro da causadora 

do dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social do autor, bem como os reflexos danosos do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que considero adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de indenização por danos morais.

 Registro que o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual), isso nos termos do entendimento que 

restou consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

 A título de sucumbência, condeno a requerida a pagar por inteiro as 

custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro 

em 15% sobre o valor da condenação com base no § 2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 01º de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199567 Nr: 14482-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMASA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CAROLINE 

BRUSTOLIN - OAB:19378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Vistos. Aguarde-se a oitiva das testemunhas residentes fora da terra. 

Após, faculto alegações finais pelas partes e conclusos para decisão. 

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247161 Nr: 14508-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRYAN ROCHA DE CARVALHO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 Autos nº: 247161.

 Natureza: Embargos de terceiro.

 Embargante: Miryan Rocha de Carvalho Barbosa.

 Embargado: Sicredi Sudoeste - MT.

 Vistos,

 Trata-se de Embargos de terceiro opostos em 10/05/2017 por Miryan 

Rocha de Carvalho Barbosa em face da Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste 

- MT, ambos devidamente qualificados.

A parte embargante relatou que é cônjuge do executado e que no 

processo de execução apenso foi penhorado o imóvel matriculado sob o 

nº 10.538 do CRI de Tangará da Serra-MT, sustentando que o referido 

imóvel é impenhorável por ser bem de família, além de estar alienado 

fiduciariamente à Caixa Econômica Federal.

Assim, requereu a atribuição do efeito suspensivo aos embargos. No 

mérito, pugnou pela procedência da ação, para que seja reconhecida a 

impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 10.538 do CRI de 

Tangará da Serra-MT, declarando a nulidade da penhora.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 23/54.

Os embargos de terceiro foram recebidos às fls. 58/60, com a atribuição 

de efeito suspensivo.

A parte embargada apresentou impugnação às fls. 64/76 alegando que a 

parte embargante não comprovou que o imóvel penhorado é o único bem 
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de sua propriedade, alegando ainda que localizou outro imóvel em nome do 

executado e sua cônjuge, ora embargante, em Sapezal-MT, matriculado 

sob o nº 647.

Sustentou que a parte embargante não comprovou que não teve proveito 

econômico com o crédito concedido ao seu cônjuge.

 Requereu a improcedência da ação.

 A parte embargante se manifestou às fls. 70/76 acerca da impugnação, 

alegando ser desnecessário comprovar que o bem penhorado é o único 

pertencente à família.

 Alegou ainda que a certidão do oficial de justiça juntada no processo nº 

157703 certificou que imóvel matriculado sob o nº 10.538 do CRI de 

Tangará da Serra-MT é o único bem pertencente ao executado e a 

embargante.

Relatou ainda que o imóvel matriculado sob o nº 647 do CRI de Sapezal-MT 

foi alienado ainda no ano de 2009.

Por fim, salientou que o fato da embargante ter ou não proveito econômico 

com o crédito concedido ao seu cônjuge, não retira a impenhorabilidade o 

imóvel.

 Juntou os documentos de fls. 77/125.

Às fls. 126 foi determinada a intimação da parte embargada para se 

manifestar acerca dos documentos juntados pela parte embargante. 

Também foi determinada a intimação das partes para informarem o 

interesse em produzir outras provas.

 A parte embargada se manifestou às fls. 127 acerca dos documentos 

juntados, bem como asseverou que a matéria discutida nos autos é 

exclusivamente de direito, não cabendo dilação probatória.

 A parte embargante deixou de especificar provas, conforme certidão de 

fls. 129.

É o relatório.

D E C I D O.

 Não havendo a necessidade de produção de outras provas, eis que as já 

constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente a lide, proferindo 

sentença expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência 

esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

A ação de embargos de terceiro tem como finalidade afastar a ameaça ou 

desconstituir ato de constrição judicial, devendo a parte autora demonstrar 

sua condição de terceiro proprietário ou possuidor do bem apreendido ou 

ameaçado de apreensão, além de comprovar que não é responsável pelo 

pagamento da dívida.

 No caso em apreço, a parte embargante comprovou a existência de 

penhora realizada no processo de execução apenso, de imóvel urbano 

matriculado sob o nº 10.538 do CRI de Tangará da Serra-MT, de sua 

propriedade.

Alegou que referido imóvel é impenhorável por se tratar de bem de família 

e também por estar alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal.

Consigno que o art. 1º da Lei nº 8.009/90 dispõe o seguinte:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 

impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, 

fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou 

pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo 

nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade 

compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as 

plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os 

equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem 

a casa, desde que quitados.”

O art. 5º da referida lei, por sua vez, dispõe o seguinte:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, 

considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela 

entidade familiar para moradia permanente.

 Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser 

possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a 

impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido 

registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do 

Código Civil”

 Pois bem, analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a 

conta de energia coincide com o endereço do imóvel penhorado, 

demonstrando a embargante reside naquele local com sua família, 

tratando-se de seu único imóvel.

 Ademais, a matrícula do imóvel possui registro de um contrato do SFH - 

Sistema Financeira de Habitação (R-7/10.538), convencendo-me de que 

realmente trata-se de bem de família.

 Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL EM 

NOME DA PARTE. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Imóvel adquirido por meio da Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, com cláusula de alienação 

fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, e o único em nome do 

embargante nos Cartórios do Distrito Federal, encontra-se plenamente 

demonstrada a impenhorabilidade do bem.

2. Deveria o embargado comprovar a existência de outro imóvel em nome 

do embargante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDF. Acórdão n.1049482, 

20160111070166APC, Relator: Sebastião Coelho. 5ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 02/10/2017. Pág.: 404/406).

 Destaco, outrossim, que o ônus da prova quanto ao preenchimento dos 

pressupostos da impenhorabilidade compete à parte embargante, o que, 

no caso, foi demonstrado satisfatoriamente. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. O art. 1º, da Lei 

nº 8.009/90 garante a impenhorabilidade do bem de família, cabendo à 

parte demonstrar que o imóvel constrito abriga a entidade familiar. No caso 

em exame, o agravado logrou fazer tal demonstração, devendo ser 

mantida a decisão que determinou a desconstituição da penhora. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70059924332, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, 

Julgado em 03/06/2014).

 Por fim, registro que não incide no presente caso quaisquer das 

exceções elencadas no artigo 3º da Lei n.º 8.009/90, para afastar a regra 

geral da impenhorabilidade.

 Aliás, no processo cód. nº 126000 que tramita nesta Vara Cível, também 

foi reconhecida a impenhorabilidade do referido imóvel, por se tratar de 

bem de família.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para 

declarar impenhorável o bem imóvel matriculado sob o nº 10.538 do CRI de 

Tangará da Serra-MT, constrito na ação de execução (cód. n.º 157076), 

com fulcro no art. 1º da Lei nº 8.009/90, por se tratar de bem de família e, 

via de consequência, determinar o cancelamento da penhora.

 A título de sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, parágrafo 

2º, do Código de Processo Civil.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo, devendo ser trasladada cópia desta 

sentença para a ação de execução em apenso (cód. n.º 157076).

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157076 Nr: 5686-68.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA, NELIO BRASIL 

FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 157076.

 Vistos,

 Na presente data, julguei procedente a ação de embargos de terceiro 

apensa (cód. nº 247161) para declarar impenhorável o bem imóvel 

matriculado sob o nº 10.538 do CRI de Tangará da Serra-MT, constrito na 

presente ação.

 Assim, após o trânsito em julgado daquela sentença, determino a 

desconstituição da penhora de fls. 102/103, devendo ser lavrado o devido 
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auto e expedido ofício ao CRI local para proceder a baixa da penhora, 

caso tenha sido registrada na matrícula do imóvel.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar bens da 

parte devedora passíveis de penhora.

 Caso permaneça inerte, a execução será suspensa por 01 ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273472 Nr: 3810-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE ANTUNES DO CARMO, JDC.CAMPO 

NOVO DO PARECIS- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK FERNANDES CASTANHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 273472.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227167 Nr: 16040-50.2016.811.0055

 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: WAGNER CRISTIANO VANDRESEN, GABRIELA GARCIA 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO EMILIANO HAOACH VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Sanches 

da Costa - OAB:12.989

 Autos nº: 227167.

 Vistos,

 Intime-se a parte reconvinte para, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 

321 do CPC), proceder ao recolhimento das custas e da taxa judiciária em 

relação à reconvenção, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, 

parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Feito isto, determino que sejam realizadas as retificações necessárias 

junto ao distribuidor e capa dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado, tendo em vista que já foi oportunizada a especificação das 

provas pelas partes.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270580 Nr: 1632-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, WILKER 

CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270580.

Vistos,

Trata-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por José Bento Rodrigues em desfavor de Ympactus Comercial 

Ltda, ambos já qualificados.

Alega a parte autora que firmou contrato com a parte requerida, todavia, 

não obteve acesso os valores investidos e os saldos de bonificação que 

lhe eram devidos, vez que todas as aquisições se deram via back office.

Aduz que para promover a liquidação da sentença transitada em julgado 

nos autos da ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 é 

necessária a exibição de documentos que se encontram em posse da 

parte requerida.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Com fundamento nos artigos 305, 396 e seguintes, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a exibição pretendida, devendo a parte requerida dar 

sua resposta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 398 

do Código de Processo Civil.

Logo, cite-se a parte requerida os termos da ação para que, querendo, 

conteste a ação no prazo de 05 (cinco) dias, consoante artigo 306 do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo da determinação anterior, atento ao princípio da cooperação, 

determino que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a liberação de 

acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso negativo, para que 

disponibilize os extratos das contas existentes no CPF/nome da parte 

autora.

Por fim, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado 

pela parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o 

artigo 308 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191882 Nr: 8290-31.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEONCIO DE ARRUDA - 

OAB:20946/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT, 

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Bruno Lemos - 

OAB:OAB/MT 12.355, Lili de Souza Suassuna - OAB:OAB/PE 29.966, 

LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 5.475

 Autos nº: 191882.

 Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos 

postulada por Maria de Fátima da Silva em face de Transportes 

Rodoviários Cantinho Ltda. ME – Cidade Tangará, a qual denunciou à lide a 

seguradora Nobre Seguradora do Brasil S/A, todos qualificados.

Alegou a requerente que, em 22/01/2015, utilizou-se de transporte público 

da empresa ré para chegar ao trabalho e, no momento em que descia do 

veículo, o motorista, agindo com negligência e desatenção, arrancou com 

o veículo e fechou a porta, prendendo seu braço e a arrastando por 

vários metros pelo asfalto, vindo a sofrer danos graves, com corte e 

fratura exposta no braço, laceração na cabeça, além de escoriações.

Salientou que fora atendida pela equipe do SAMU, sendo levada para o 

Hospital Municipal e, após, por ter plano de saúde, para o Hospital das 

Clínicas, onde passou por cirurgia no membro superior e sutura na 

cabeça, ficando internada, onde todas as despesas correram por conta 

da demandante sem que a requerida se mobilizasse em sentido a reparar 
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quaisquer danos.

Devido aos ferimentos, contou que compareceu à Delegacia de Polícia 

para confecção de boletim de ocorrência, e ao IML (Instituto Médico Legal), 

fazendo exame de corpo de delito.

Ainda informou que permaneceu 150 (cento e cinquenta) dias afastada, 

conforme atestado, por conta do acidente.

Requereu os benefícios da gratuidade de justiça e tramitação prioritária, 

por tratar-se a autora de pessoa idosa.

Pugnou por indenização nos valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a 

título de danos morais, R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos 

estéticos e R$ 3.591,26 (três mil quinhentos e noventa e um reais e vinte e 

seis centavos) a título de danos materiais, totalizando o quantum 

indenizatório de R$ 203.591,26 (duzentos e três mil quinhentos e noventa 

e um reais e vinte e seis centavos).

A inicial veio instruída com documentos de fls. 25/54, sendo acolhida às 

fls. 55, com deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e 

tramitação prioritária à parte autora, sendo indeferida a inversão do ônus 

probante.

Devidamente citada (fls. 58/59), a primeira requerida apresentou 

contestação (fls. 60/74), com documentos às fls. 75/83, alegando, 

preliminarmente, a tempestividade da defesa.

Em sede contestatória, denunciou à lide a Nobre Seguradora do Brasil S/A, 

salientando que a autora não trouxe aos autos nenhuma prova do nexo 

causal entre o acidente que declara ter sofrido que implique a empresa ré, 

visto que a autora não apresenta o nome de qualquer testemunha ou 

mesmo a placa do veículo que estaria envolvido no sinistro.

Ademais, aduziu a requerida que jamais fora comunicada pela autora do 

acidente, tendo ciência do ocorrido apenas no momento da citação, 

orientando para a má-fé da autora, que esperou por quatro meses em 

silêncio e depois ingressando com a presente ação.

 Observou que seus motoristas/prepostos são orientados a aguardar os 

passageiros descerem do ônibus e seguem tal orientação e, por isso, a 

requerente pode ter sido atropelada por outro veículo ou caído na rua e 

estar responsabilizando a requerida em busca de indenização, ao que 

impugnou a dinâmica do acidente explicitada na exordial, excluindo-se da 

responsabilidade sobre o acidente.

Ainda, informou que as despesas com seu restabelecimento físico foram 

cobertas pelo Seguro DPVAT, tendo juntado comprovantes de R$ 151, 26 

(cento e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) em gastos e 

recebido R$ 227,41 (duzentos e vinte e sete reais e quarenta e um 

centavos), o que denotaria enriquecimento ilícito, eximindo-se de sua 

obrigação quantos aos danos materiais e impugnando os lucros 

cessantes, os danos morais e estéticos, com seus respectivos valores, 

por consequência de suas alegações de inexistência de nexo de 

causalidade.

Às fls. 86/99 a autora apresentou impugnação à contestação, juntando 

aos autos novos documentos (fls. 100/101), sendo TCO e declaração do 

SAMU na data e horário do acidente, constando informações sobre o 

veículo (placa, modelo), nome de testemunha e do motorista/preposto.

Intimados a produzir provas (fls. 103), a autora requereu a prova oral, 

arrolando testemunha, e perícia médica, apresentando desde logo os 

quesitos (fls. 106/108), tendo juntado documentos (fls. 109/113).

Às fls. 114/115, a empresa ré ratificou o pedido de denunciação à lide da 

Nobre Seguradora do Brasil S/A, sendo deferido às fls. 134.

Devidamente citada, a denunciada apresentou contestação às fls. 

141/145, aduzindo a decretação da liquidação extrajudicial por que passa, 

requerendo a suspensão do processo.

Ainda, salientou que o contrato de seguro não pode cobrir um risco não 

previsto na apólice e que tal avença se dá volitivamente, não se 

configurando como contrato de adesão, complementando com as 

alegações contestatórias do primeiro segurado por não ter elementos 

suficientes para sua defesa.

A denunciada requereu a gratuidade de justiça frente ao processo de 

liquidação extrajudicial.

Às fls. 150/154 a autora impugnou a contestação da denunciada, 

cumprindo-me anotar que a denunciante também foi intimada após a 

apresentação da peça de fls. 141/145 (fls. 157) e não a impugnou.

Às fls. 158/161 a denunciada especificou as provas, requerendo 

produção de prova documental e pericial, ao que solicitou expedição de 

ofícios à Seguradora Líder e ao INSS para comprovar recebimento do 

Seguro DPVAT, propondo abatimento do quantum indenizatório dos danos 

materiais, e para saber sobre eventuais benefícios do órgão e se recebeu 

à época, sendo seguida pela requerida, que solicitou também expedição 

de ofício à Oxigênio Cuiabá para saber se houve recebimento de 

auxílio-doença e sua data de início de término, bem como produção de 

prova oral, com depoimento da autora.

Registro que a parte autora já havia se manifestado às fls. 106/108 

requerendo a produção de prova oral, arrolando testemunha, e perícia 

médica, apresentando desde logo os quesitos.

É o necessário à análise e decisão.

Processo despachado com atraso em razão do acúmulo de trabalho.

 Primeiramente, cumpre-me analisar o pedido de suspensão do processo 

formulado pela denunciada em razão de sua liquidação extrajudicial.

Como sabido, o Decreto-lei nº 73/66, que dispõe sobre o Sistema Nacional 

de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá 

outras providências, estabelece no art. 98, em sua alínea ‘a’, a 

“suspensão das ações e execuções judiciais, excetuadas as que tiveram 

início anteriormente, quando intentadas por credores com privilégio sobre 

determinados bens da Sociedade Seguradora”. (Grifo nosso)

Compulsando os autos, verifico que a liquidação extrajudicial fora 

decretada em 03/10/2016 (fls. 146-Vº), enquanto a presente ação é 

datada de 19/05/2015 e, mesmo o AR (fls. 140-Vº) está datado em 

30/09/2016, ou seja, são datas anteriores à decretação, obedecendo à 

exceção observada.

 Destaco ainda que na Lei nº 6.024/74, que dispõe sobre a intervenção e a 

liquidação extrajudicial de instituições financeiras, há a seguinte previsão 

no § 2º do art. 15:

 § 2º O ato do Banco Central do Brasil, que decretar a liquidação 

extrajudicial, indicará a data em que se tenha caracterizado o estado que 

a determinou, fixando o termo legal da liquidação que não poderá ser 

superior a 60 (sessenta) dias contados do primeiro protesto por falta de 

pagamento ou, na falta deste do ato que haja decretado a intervenção ou 

a liquidação. (LEI No 6.024/74) (grifo nosso)

Assim sendo, mesmo que houvesse ocorrida a ação dentro do prazo de 

liquidação, o termo legal de 60 (sessenta) dias teria se exaurido em 

03/12/2016, não prosperando novamente o pressuposto necessário ao 

sobrestamento processual.

Por último, na legislação mais moderna, consoante dispõe o art. 6º, § 4º, 

da Lei nº 11.101/2005, impõe-se a suspensão das demandas em face do 

devedor com decretação da falência ou deferimento da recuperação 

judicial, pelo prazo improrrogável de até 180 dias. Registro que a Lei em 

tela orienta a sua aplicabilidade subsidiária ao decreto-lei e à lei 

anteriormente mencionados em seu art. 197:

 Art. 197. Enquanto não forem aprovadas as respectivas leis específicas, 

esta Lei aplica-se subsidiariamente, no que couber, aos regimes previstos 

no Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, na Lei no 6.024, de 13 

de março de 1974, no Decreto-Lei no 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, e 

na Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997. (LEI No 11.101, DE 9 DE 

FEVEREIRO DE 2005) (Grifo nosso)

Desta forma, é de meu convencimento que a preliminar de suspensão da 

ação por decretação de liquidação extrajudicial não deve prosperar.

Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, em se tratando 

de pessoa jurídica, ao requerer gratuidade exige-se a comprovação da 

condição de hipossuficiência financeira, não bastando a decretação de 

recuperação judicial ou de liquidação para merecer tal benefício.

Ante o exposto, rejeito a preliminares arguida e indefiro o pedido de 

gratuidade de justiça formulado pela denunciada.

Não existindo outras, nem questões processuais pendentes, e sendo as 

partes capazes e legítimas, declaro o processo saneado.

Fixo como pontos controvertidos na lide principal as seguintes questões: 

a) a ocorrência do evento danoso; b) a existência de culpa pela requerida; 

c) a existência e extensão dos danos; d) o nexo de causalidade.

Fixo como pontos controvertidos na lide secundária as seguintes 

questões: a) a existência de responsabilidade pela denunciada na 

obrigação de ressarcir à requerida eventual condenação desta; b) o limite 

desta responsabilidade.

Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a fase 

probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por agora 

reputo pertinente a produção de prova pericial e oral.

Sendo assim, acolho o pedido das partes (fls. 106/113 e fls.158/162) e 

nomeio perito o médico ortopedista Dr. Brasil Sales Neto Filho, podendo ser 

encontrado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, n.º 480-N, centro, 

Tangará da Serra/MT, telefone: 3311-2300, nesta cidade, para realizar 

perícia médica, que servirá escrupulosamente o encargo, 
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independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, desde já, 

o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo.

Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários, com base no princípio da 

cooperação, considerando ainda que a parte autora está sob o pálio da 

gratuidade e já juntou vasta prova documental, deverá a requerida arcar 

com os custos da perícia.

Desde já, anoto que o não pagamento dos honorários ensejará o 

reconhecimento da preclusão quanto à referida prova, sendo que este 

Juízo irá presumir verdadeira a extensão da lesão relatada.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Feito isto, conclusos para designação de audiência com o escopo de ser 

produzida a prova oral deferida.

Sem prejuízo, determino a expedição de ofícios ao INSS, à empresa 

Oxigênio Cuiabá e à Seguradora Líder, com objetivo de esclarecer o 

período de recebimento de auxílio-doença, o período de afastamento das 

atividades laborativas e se houve recebimento de Seguro DPVAT pela 

autora, respectivamente.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242511 Nr: 10859-34.2017.811.0055

 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: MAURITA GASPAR DE NOVAES, JEOVANIA MARCIA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANIA MARCIA DE OLIVEIRA, MAURITA 

GASPAR DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Autos nº: 242511.

 Vistos,

 Incialmente passo a analisar as preliminares arguidas pela parte requerida 

Jeovania Marcia de Oliveira, em sua peça defensiva.

 A parte requerida Jeovania Marcia de Oliveira alegou estar incorreto o 

valor da causa atribuído pela parte autora, sob o argumento de que o valor 

dos danos supostamente experimentados não está amparado por 

documentação hábil comprobatória.

 Assim, sustentou que o valor correto a ser dado à causa é de R$ 396,68.

 De acordo com o art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil, o valor 

da causa na ação indenizatória deve corresponder ao valor pretendido à 

título de indenização, vejamos:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será:

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”;

 No caso em apreço, a parte autora pretende a condenação da parte 

requerida em indenização por danos materiais no valor de R$ 6.758,94 a 

título de dano emergente, o montante de R$ 2.000,00 mensais a título de 

lucro cessante, além do pagamento de R$ 39.000,00 referente a danos 

morais.

 Assim, o valor atribuído à causa foi de R$ 45.758,94 que corresponde a 

somatória do valor do dano moral e do dano emergente pleiteados. Com 

relação ao lucro cessante, ainda não é auferível de pronto, pois 

necessário verificar até quando persistirá a incapacidade da parte autora 

para desenvolver suas atividades laborais.

 Desse modo, considerando que o valor atribuído à causa corresponde ao 

conteúdo econômico pretendido pela parte autora, não há que se acolher 

a impugnação apresentada pela parte requerida para que o valor seja 

reduzido à R$ 396,68.

 Portanto, rejeito a impugnação ao valor da causa.

 A parte requerida Jeovania Marcia de Oliveira também alegou a inépcia da 

inicial por faltar a causa de pedir, argumentando que em momento algum 

foi demonstrada a culpa da requerida no acidente.

 Ademais, alegou existir incompatibilidade entre o pedido e a causa de 

pedir, referente a indenização por danos morais, pois foram indicados 

valores diversos na inicial.

 Não merece prosperar a alegação de inépcia da inicial, uma vez que a 

parte autora indicou na inicial quais são os fatos e os fundamentos 

jurídicos que embasam seus pedidos, expondo as razões pela qual imputa 

a culpabilidade do acidente à parte requerida.

 Ademais, embora tenha constado na causa de pedir e pedido valores 

divergentes a titulo de indenização por dano morais, a parte autora 

informou na impugnação à contestação que o valor de R$ 44.000,00 foi 

inserido de forma equivocado, sendo que o correto é o valor de R$ 

39.000,00 descrito no pedido.

 Assim, tratando-se de erro material já esclarecido pela parte autora, cujo 

erro não causou nenhum prejuízo à defesa da parte requerida, não há que 

se acolher o pedido de inépcia da inicial.

 Por esses motivos, rejeito a preliminar de inépcia da inicial alegado pela 

requerida Jeovania Marcia de Oliveira.

 A parte requerida Jeovania Marcia de Oliveira alegou ainda a carência de 

ação por ausência de interesse processual da parte autora, pelo fato dela 

nunca ter a procurou para eventual composição.

 Acerca do interesse de agir, leciona Nelton dos Santos que:

 “De acordo com Liebman, o interesse de agir consiste na relação de 

utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento e uma tutela 

jurisdicional do pedido. (...) Assim, é preciso que do acionamento do Poder 

Judiciário se possa extrair algum resultado útil e, mais, que em cada caso 

concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.” 

(In Código de Processo Civil Interpretado. Antonio Carlos Marcato. São 

Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 774).

 No caso em apreço, é controverso entre as partes quem deu causa ao 

acidente, tanto que a parte requerida apresentou reconvenção, de modo 

que o fato da parte autora não ter procurado a parte requerida para 

eventual composição, não retira seu interesse em propor a presente ação 

para buscar o ressarcimento dos danos que, em tese, auferiu.

 Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual alegado 

pela requerida Jeovania Marcia de Oliveira.

 Agora passo a analisar as preliminares alegadas pela parte reconvinda 

Maurita Gaspar de Novaes.

 A parte autora/reconvinda Maurita Gaspar de Novaes impugnou o pedido 

de justiça gratuita formulado pela parte requerida/reconvinte Jeovania 

Marcia de Oliveira, na contestação e na reconvenção.

 A parte requerida/reconvinte Jeovania Marcia de Oliveira alegou não 

possuir condições de arcas com as custas e despesas processuais sem 

prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Juntou os documentos 

de fls. 78/100.

 A parte autora/reconvinda Maurita Gaspar de Novaes impugnou o pedido, 

aduzindo que a requerida e seu cônjuge recebem rendimento que 

ultrapassam R$ 22.000,00. Juntou os documentos de fls. 136/141 e fls. 

155/160.

 Posteriormente, a parte requerida/reconvinte Jeovania Marcia de Oliveira 

alegou que seu rendimento liquido alcança o valor de R$ 3.682,04 e de seu 

cônjuge o valor de R$ 6.229,66, do qual ainda são abatidas despesas com 

financiamento de casa, financiamento de carro, financiamento estudantil , 
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além de despesas com as crianças, doméstica entre outros. Juntou os 

documentos de fls. 175/192.

 Portanto, diante dos documentos juntados pela parte requerida/reconvinte 

Jeovania Marcia de Oliveira, entendo que restou demonstrada sua 

impossibilidade momentânea de arcar com as custas e despesas 

processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, 

devendo ser destacado que esta decisão ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

 Assim, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro a 

gratuidade da justiça à requerida/reconvinte Jeovania Marcia de Oliveira e, 

via de consequência, rejeito a impugnação apresentada pela parte 

autora/reconvinda Maurita Gaspar de Novaes.

 A parte reconvinda Maurita Gaspar de Novaes alegou a inépcia da inicial 

de reconvenção, alegando que os documentos juntados pela parte 

reconvinte se tratam apenas de orçamentos, sem valor fiscal, não 

podendo ser admitidos como prova das despesas.

 Com efeito, referida preliminar se confunde com o mérito da demanda, de 

modo que será apreciada em sentença.

 A parte reconvinda Maurita Gaspar de Novaes alegou ainda a carência de 

ação foi falta de interesse de agir, alegando que a reconvinte não 

demonstrou qualquer prova de que o acidente ocorreu por culpa da 

reconvinda e também porque não demonstrou que suportou algum dano.

 Essa preliminar também se confunde com o mérito da demanda, de modo 

que será apreciada em sentença.

 Não existem preliminares a ser analisadas, nem questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro 

o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora defiro a produção de prova documental, desde que em consonância 

com o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, bem como a prova 

oral, consistente no depoimento pessoal das partes e na oitiva de 

testemunhas, que deverão ser arroladas tempestivamente (15 dias 

contados da intimação desta decisão), devendo ser observado que a 

parte autora/reconvinda já apresentou o rol às fls. 195/196.

 Após a produção da prova oral, analisarei acerca da necessidade de 

realização de prova pericial. Registro que a alteração da ordem da 

produção das provas não acarretará em nenhum prejuízo às partes, além 

do que o art. 139, VI, do Código de Processo Civil autoriza ao juiz a alterar 

a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do 

direito.

 Fixo como pontos controvertidos tanto para a ação principal como para a 

reconvenção, as seguintes questões: a) ação ou omissão culposa ou 

dolosa do requerido e da reconvinda; b) existência de dano; c) extensão 

do dano; d) nexo de causalidade.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 de abril de 2018, as 16:00 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo CPC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 08 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244555 Nr: 12417-41.2017.811.0055

 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: SINTIA OLIVEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CREDITO, FINANC. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:19237/A

 Autos nº: 244555.

 Natureza: Ação anulatória.

 Requerente: Sintia Oliveira Nunes.

 Requerido: Crefisa S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação ordinária de anulação contratual ajuizada em 06 de abril 

de 2017 por Sintia Oliveira Nunes em face de Crefisa S/A, ambos já 

qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que é beneficiária do benefício 

assistencial ao idoso e ao deficiente – LOAS e sofre de problemas 

psiquiátricos.

 Seguiu narrando que foi orientada para contrair um empréstimo para 

cobrir sua conta, de modo que efetivou um empréstimo pessoal com a 

parte requerida.

 Aduziu que o contrato de empréstimo é nulo, uma vez que a parte autora 

não possui deliberação de uma pessoa capaz e o benefício percebido não 

permite a concessão desse tipo de crédito.

 Asseverou, ainda, a existência de juros abusivos.

 Por conta disso, pugnou, em tutela de urência que a parte requerida se 

abstenha de realizar os descontos na conta bancária referente ao 

contrato objeto dos autos.

 Ao final, pugnou pelo reconhecimento dos vícios no contrato firmado 

pelas partes, a ilegalidade dos juros cobrados, bem como a condenação 

da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 28.110,00 e a restituição em dobro da diferença entre o valor 

cobrado e o devido.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 11/31.

 A inicial foi recebida às fls. 32/34, oportunidade em que foi indeferida a 

tutela de urgência, designada audiência de conciliação e deferidos os 

pedidos de concessão da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da 

prova.

 Às fls. 36/37 a conciliação restou inexitosa.

 A parte requerida apresentou contestação às fls. 38/95, sustentando em 

preliminar, a necessidade de indeferimento da petição inicial ante a ofensa 

ao § 2º do artigo 330 do Código de Processo Civil e a falta de interesse de 

agir.

 No mérito, sustentou em síntese que quando da contratação a parte 

autora teve conhecimento de todas as cláusulas e a regularidade do 

contrato.

 Sustentou, ainda, a impossibilidade da sua condenação à repetição do 

indébito e indenização por danos morais.

 A contestação foi impugnada às fls. 128/131.

 Determinada a especificação das provas, as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide às fls. 134/135 e fls. 136.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Analisando os autos, verifico que os documentos juntados no processo 

são suficientes para a formação de minha convicção, estando, assim, a 

causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Porém, antes de enfrentar o mérito cumpre-me decidir a preliminar 

suscitada pela parte requerida na contestação apresentada, qual seja, a 

necessidade de indeferimento da petição inicial ante a ofensa ao § 2º do 

artigo 330 do Código de Processo Civil e a falta de interesse de agir.

 Analisando os autos, verifico que não é o caso de acolhimento da 

alegação de indeferimento da inicial, tendo em vista que a parte autora 

indicou a taxa de juros utilizada para obter o valor que entende devido.

 Por essa razão, afasto a preliminar arguida.

 Por outro lado, verifico que a alegação de falta de interesse processual 

se confunde com o mérito, eis que fundada na possibilidade de revisar o 

contrato pactuado.

 Por essa razão, a preliminar arguida será analisada juntamente com o 

mérito da demanda.

 Não havendo preliminares e questões prejudiciais a ser decididas, passo 

a analisar 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, verifico que a questão fática central é o 

reconhecimento de vícios na celebração do contrato, a cobrança de juros 

abusivos, a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e a 

indenização por danos morais.

 Pois bem. Alegou a parte autora a existência de vícios na celebração do 

contrato em razão de ser portadora de transtorno mental crônico CID F20 

e o benefício por ela percebido não ser permitido a concessão de crédito.

 Analisando detidamente os autos, verifico que não há prova hábil que ao 
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tempo da contratação a parte autora se encontrava desprovida de 

condições de reger-se a si e a seus negócios.

 Isso porque, entendo que o documento de fls. 27 não se equipara à 

medida de interdição, que é a adequada para afirmar a incapacidade por 

enfermidade ou deficiência mental, nos termos do art. 1.767, inciso I, do 

Código Civil. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos e débitos em conta. Ausência de 

prova hábil de que os negócios foram realizados por pessoa incapaz para 

os atos da vida civil. Simples atestado médico posterior, indicando quadro 

de demência senil, que se faz insuficiente. Ação desconstitutiva 

improcedente. Recurso provido. Não é o mero fato da velhice fisiológica da 

pessoa contratante que dá nascimento à presunção de incapacidade, mas 

sim as provas médicas ou psicológicas pertinentes e que diagnostiquem a 

sua eventual falta de capacidade, sendo imperioso distinguir entre a 

simples ancianidade e a senilidade que ocasiona a incapacidade ou 

inabilitação para o exercício dos atos da vida civil.” (TJSP; Apelação 

0021831-72.2012.8.26.0006; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão 

Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 01/12/2016; Data de Registro: 02/12/2016) 

(Original sem grifo)

 Aliado a isso, cumpre-me registrar que foi oportunizada a especificação 

das provas pelas partes, sendo que a parte autora informou que não 

havia outras provas a serem produzidas às fls. 136.

 Por outro lado, embora seja vedada a incidência de empréstimo 

consignado sobre benefício de natureza assistencial, por força do art. 418 

da Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/2010, no caso dos autos, verifico 

que o empréstimo contratado foi na modalidade pessoal com desconto em 

conta, e não consignados diretamente no benefício previdenciário, o que 

não evidencia qualquer irregularidade na contratação.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. RELAÇÃO JURÍDICA REGULAR. 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO 

COMPROVADOS. 1. A autora sustentou ter sido induzida a erro pelo 

demandado quando da assinatura de uma cédula de crédito bancário. 

Esclareceu ser beneficiária do INSS, percebendo benefício de amparo 

assistencial ao portador de deficiência física (LOAS), o qual não poderia 

ser objeto de consignação de empréstimos. Requereu a devolução, em 

dobro, do valor indevidamente descontado em seu benefício previdenciário 

e indenização por danos morais decorrentes de tal situação, bem como 

por ter sofrido ameaças e constrangimento por parte do gerente do banco 

réu. 2. O banco demandado comprovou a relação jurídica existente entre 

os litigantes. Colacionou aos autos formulário de abertura de conta 

corrente e adesão aos seus serviços, bem assim cédula de crédito 

bancário, todos devidamente firmados pela requerente. Ao contrário do 

sustentado por esta, os empréstimos liberados pelo réu foram na 

modalidade pessoal, com descontos em conta, e não consignados 

diretamente no benefício previdenciário da parte. Foi evidenciada também 

a disponibilização do valor tomado por empréstimo à autora. Por outro lado, 

nada veio ao feito a confortar a alegação de ter sido induzida a erro pelo 

réu, bem assim o suposto constrangimento realizado por preposto deste. 

3. Sendo assim, deve ser mantida a sentença de improcedência dos 

pedidos iniciais. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA 

MANTIDA.” (TJ-RS, Recurso Cível Nº 71005615711, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 26/08/2015) (Original sem grifo)

 Com relação à limitação de juros pelas instituições financeiras, o Supremo 

Tribunal Federal já pacificou que a estas não se aplicam as disposições da 

Lei de Usura, bem como, o teto então previsto no art. 192, parágrafo 3º, 

da Constituição Federal, cuja eficácia era dependente de complementação, 

in litteris:

 “Súmula 596 – As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema 

financeiro nacional”.

 “Súmula 648 - A norma do §3° do art. 192 da Constituição, revogada pela 

emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% 

ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei 

Complementar”.

 Desse modo, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade, sendo permitido seu afastamento 

somente se constatada a exorbitância do encargo, o que não restou 

comprovado do caso em apreço.

 Também não houve comprovação de que os juros remuneratórios 

destoaram significativamente da taxa média de mercado apurada pelo 

Banco Central do Brasil, ônus que competia à autora, por tratar-se de fato 

constitutivo de seu direito.

 Nessa esteira, a parte autora não desincumbiu do ônus de comprovar a 

existência de irregularidade na contratação e a cobrança de juros 

abusivos, ônus que lhe competia por tratar-se de fato constitutivo de seu 

direito, ainda que tenha sido invertido o ônus da prova.

 Saliento que a inversão do ônus da prova não transfere à parte adversa 

o ônus integral da prova, continua sendo necessário se observar a 

distribuição do ônus prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, 

devendo a parte ao menos demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações.

 Por seu turno, Fredie Didier Jr. ensina que:

 “O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em 

juízo. Compõe suporte fático que, enquadrado em dada hipótese 

normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que o autor 

afirma ser titular. Como é o autor que pretende o reconhecimento deste 

seu direito, cabe a ele provar o fato que determinou seu nascimento [...]”. 

(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito 

probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. 10 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 

2015. P. 111).

 Portanto, considerando que não houve irregularidade na contratação do 

empréstimo e cobrança de juros abusivos, entendo que não há que se 

falar em valores a serem restituídos e ato ilícito apto a ensejar a 

configuração do dano moral.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

condenando a parte autora, a título de sucumbência, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Civil, incidindo, todavia, o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, haja vista 

o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 08 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178536 Nr: 20646-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO STRANIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881-A

 Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Registro que com esta sentença estou 

extinguindo também os processos códigos 178536 e 178538. Por fim, 

junte-se uma cópia desta ata no processo código 273526, que deverá vir 

concluso para sentença. Os presentes saem intimados com renúncia do 

prazo recursal. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178538 Nr: 20650-32.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO STRANIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Registro que com esta sentença estou 

extinguindo também os processos códigos 178536 e 178538. Por fim, 

junte-se uma cópia desta ata no processo código 273526, que deverá vir 

concluso para sentença. Os presentes saem intimados com renúncia do 

prazo recursal. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170063 Nr: 11194-58.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ESPINDOLA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVR PRIME SPAZIO CRISTALLI 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES DE SOUZA, 

BURITI CENTRO DE NEGOCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:325.150-SP, DANIELA PATINI - OAB:11.660-MT, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654-MG

 Venham-me os autos conclusos para decisão. Os presentes saem 

intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185218 Nr: 2846-17.2015.811.0055

 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: FABIO STRANIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881-A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:OAB/RS: 

77.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Registro que com esta sentença estou 

extinguindo também os processos códigos 178536 e 178538. Por fim, 

junte-se uma cópia desta ata no processo código 273526, que deverá vir 

concluso para sentença. Os presentes saem intimados com renúncia do 

prazo recursal. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273541 Nr: 3886-29.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON CHAVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, RECEPTUR 

AGENCIAS DE VIAGENS DE TURISMO, INVESTPREV SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/A, JOÃO CARLOS PINTO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 273541.

Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos 

decorrentes de acidente de trânsito c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Elton Chaves Diniz em desfavor de TUT Transportes LTDA, 

Receptur Agências de Viagens de Turismo LTDA, Investprev Seguros e 

Previdência S/A e João Carlos Pinto Fagundes, todos qualificados.

 Em síntese, alega a parte Requerente que no dia 02.03.2017, foi vítima de 

um acidente de trânsito. Aduz que estava pilotando a sua motocicleta, 

juntamente com a sua convivente, quando estava retornando trabalho, e 

foi atingido por um ônibus de linha intermunicipal, que invadiu a via 

preferencial.

Aduz que recebeu os primeiros socorres ainda no local do acidente, 

sendo que a sua esposa não resistiu aos ferimentos e faleceu dentro da 

ambulância.

Segue narrando que ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

por mais de 20 dias, haja vista as diversas lesões e sequelas decorrentes 

do acidente.

Assim sendo, pugna o Requerente pela condenação dos Requeridos ao 

pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, além 

de pensão vitalícia pela perda da capacidade laborativa.

Em sede de tutela antecipada, requereu a concessão de pensão mensal, 

no importe de um salário mínimo.

Pugna ainda pelos benefícios da gratuidade de justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 25/170.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo ao Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Ademais, quanto à liminar, registro que as tutelas em si, sofreram diversas 

alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que 

lhe seja concedida pensão mensal, no importe de um salário mínimo, em 

razão da sua incapacidade laboral.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que, a priori, não estão 

preenchidos os requisitos necessários a concessão da tutela pretendida, 

haja vista que não vislumbro nenhum elemento que comprove a alegada 

incapacidade laboral do Requerente.

Ademais, levando-se em consideração que o acidente aconteceu há um 

ano, é do meu convencimento que não há urgência na tutela pretendida, 

bem como não há comprovação de que o Requerente está impossibilitado 

de manter o seu próprio sustento, em virtude da suposta incapacidade.

Assim, em sede de cognição sumária, entendo que não restou conferido o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que 

entendo que deve ser indeferida a tutela requerida, sendo do meu 

convencimento que é possível ao Requerente aguardar o desfecho do 

processo para ter solucionado o impasse.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 17 

de abril de 2018, às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 
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audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se a parte Requerida inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, levando-se em consideração que a Requerida TUT Transportes 

LTDA encontra-se em recuperação judicial, determino que seja 

comunicado o juízo da recuperação judicial acerca da propositura da 

presente ação, com fulcro no art. 6º, § 6º, I, da Lei 11.101/05, que regula a 

recuperação judicial.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270582 Nr: 1636-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, WILKER 

CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270582.

Vistos,

Trata-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por Everaldo dos Santos Lima em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda, ambos já qualificados.

Alega a parte autora que firmou contrato com a parte requerida, todavia, 

não obteve acesso os valores investidos e os saldos de bonificação que 

lhe eram devidos, vez que todas as aquisições se deram via back office.

Aduz que para promover a liquidação da sentença transitada em julgado 

nos autos da ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 é 

necessária a exibição de documentos que se encontram em posse da 

parte requerida.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Com fundamento nos artigos 305, 396 e seguintes, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a exibição pretendida, devendo a parte requerida dar 

sua resposta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 398 

do Código de Processo Civil.

Logo, cite-se a parte requerida os termos da ação para que, querendo, 

conteste a ação no prazo de 05 (cinco) dias, consoante artigo 306 do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo da determinação anterior, atento ao princípio da cooperação, 

determino que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a liberação de 

acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso negativo, para que 

disponibilize os extratos das contas existentes no CPF/nome da parte 

autora.

Por fim, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado 

pela parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o 

artigo 308 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270586 Nr: 1644-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270586.

Vistos,

Trata-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por Eli Rodrigues dos Santos em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda, ambos já qualificados.

Alega a parte autora que firmou contrato com a parte requerida, todavia, 

não obteve acesso os valores investidos e os saldos de bonificação que 

lhe eram devidos, vez que todas as aquisições se deram via back office.

Aduz que para promover a liquidação da sentença transitada em julgado 

nos autos da ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 é 

necessária a exibição de documentos que se encontram em posse da 

parte requerida.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Com fundamento nos artigos 305, 396 e seguintes, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a exibição pretendida, devendo a parte requerida dar 

sua resposta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 398 

do Código de Processo Civil.

Logo, cite-se a parte requerida os termos da ação para que, querendo, 

conteste a ação no prazo de 05 (cinco) dias, consoante artigo 306 do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo da determinação anterior, atento ao princípio da cooperação, 

determino que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a liberação de 

acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso negativo, para que 

disponibilize os extratos das contas existentes no CPF/nome da parte 

autora.

Por fim, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado 

pela parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o 

artigo 308 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270587 Nr: 1646-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270587.

Vistos,

Trata-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por Lucia Aparecida Ferreira da Silva em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda, ambos já qualificados.

Alega a parte autora que firmou contrato com a parte requerida, todavia, 

não obteve acesso os valores investidos e os saldos de bonificação que 

lhe eram devidos, vez que todas as aquisições se deram via back office.

Aduz que para promover a liquidação da sentença transitada em julgado 

nos autos da ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 é 

necessária a exibição de documentos que se encontram em posse da 

parte requerida.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 
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judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Com fundamento nos artigos 305, 396 e seguintes, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a exibição pretendida, devendo a parte requerida dar 

sua resposta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 398 

do Código de Processo Civil.

Logo, cite-se a parte requerida os termos da ação para que, querendo, 

conteste a ação no prazo de 05 (cinco) dias, consoante artigo 306 do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo da determinação anterior, atento ao princípio da cooperação, 

determino que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a liberação de 

acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso negativo, para que 

disponibilize os extratos das contas existentes no CPF/nome da parte 

autora.

Por fim, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado 

pela parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o 

artigo 308 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270581 Nr: 1634-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍSIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, WILKER 

CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270581.

Vistos,

Trata-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por Anísio Ferreira da Silva em desfavor de Ympactus Comercial 

Ltda, ambos já qualificados.

Alega a parte autora que firmou contrato com a parte requerida, todavia, 

não obteve acesso os valores investidos e os saldos de bonificação que 

lhe eram devidos, vez que todas as aquisições se deram via back office.

Aduz que para promover a liquidação da sentença transitada em julgado 

nos autos da ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 é 

necessária a exibição de documentos que se encontram em posse da 

parte requerida.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Com fundamento nos artigos 305, 396 e seguintes, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a exibição pretendida, devendo a parte requerida dar 

sua resposta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 398 

do Código de Processo Civil.

Logo, cite-se a parte requerida os termos da ação para que, querendo, 

conteste a ação no prazo de 05 (cinco) dias, consoante artigo 306 do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo da determinação anterior, atento ao princípio da cooperação, 

determino que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a liberação de 

acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso negativo, para que 

disponibilize os extratos das contas existentes no CPF/nome da parte 

autora.

Por fim, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado 

pela parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o 

artigo 308 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270583 Nr: 1638-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEBORA FRANCULINO DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 270583.

Vistos,

Trata-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por Adebora Franculino da Silva Xavier em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda, ambos já qualificados.

Alega a parte autora que firmou contrato com a parte requerida, todavia, 

não obteve acesso os valores investidos e os saldos de bonificação que 

lhe eram devidos, vez que todas as aquisições se deram via back office.

Aduz que para promover a liquidação da sentença transitada em julgado 

nos autos da ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 é 

necessária a exibição de documentos que se encontram em posse da 

parte requerida.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Com fundamento nos artigos 305, 396 e seguintes, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a exibição pretendida, devendo a parte requerida dar 

sua resposta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 398 

do Código de Processo Civil.

Logo, cite-se a parte requerida os termos da ação para que, querendo, 

conteste a ação no prazo de 05 (cinco) dias, consoante artigo 306 do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo da determinação anterior, atento ao princípio da cooperação, 

determino que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a liberação de 

acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso negativo, para que 

disponibilize os extratos das contas existentes no CPF/nome da parte 

autora.

Por fim, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado 

pela parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o 

artigo 308 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 212575 Nr: 4173-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRORACA AGROPECUARIA LTDA – ME, 

RONALDO TURRA TARONE, RAFAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 212575.

Vistos,

Defiro em parte o pedido de fls. 165/166, tendo em vista que os mandados 

são distribuídos por sorteio através da central de mandados, conforme 

disposto no parágrafo único, do art. 651 da CNGC, in verbis:

 “Art. 651. Os oficiais de justiça cumprirão, indistintamente, mandados 

cíveis e criminais (COJE, artigo 129, caput), ficando vinculados aos 

processos através de sorteio, no momento da distribuição da ação, 

observado o disposto no artigo 129, § 1.º, do COJE.

Parágrafo único. Nas comarcas onde houver sido criada e instalada a 

central de mandados, os oficiais de justiça cumprirão os mandados por 

sorteio, nos termos da legislação que disciplina o seu funcionamento, 

cabendo a esta a estrita observação do prazo necessário para o 
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cumprimento dos mandados que se encontra em posse dos oficiais.”

 Assim, expeça-se mandado de citação no novo endereço indicado.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20012 Nr: 3228-64.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Autos nº: 20012.

 Vistos,

 Em primeiro lugar cumpre-me registrar que o processo em questão veio 

ao gabinete para que fossem liberados alvarás referentes às contas 

judiciais de fls. 474/475, tendo este Magistrado então verificado que o 

valor da conta de fls. 475 era muito superior ao que fora penhorado no 

Juízo da 2ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá, conforme penhora no 

rosto dos autos (fls. 405).

 Ato seguinte determinei que a Sra. Gestora averiguasse o porquê do 

expressivo aumento da importância constritada, sendo certo que não me 

parecia se tratar de mera correção.

 Às fls. 477 foi certificado o resultado do contato feito com o Juízo da 2ª 

Vara de Direito Bancário de Cuiabá, sendo apurado que acabou havendo 

um incremento no crédito por direito do Sr. Mario Golon naquele Juízo, 

tendo este incremento sido integralizado com a penhora de fls. 405, de 

modo que hoje estaria disponível R$ 586.958,96.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro lugar registro que não vejo óbice na liberação do alvará da 

conta de fls. 474, uma vez que se refere às penhoras via BACENJUD (fls. 

199/200 e fls. 204/209), sendo certo que o levantamento já foi autorizado 

às fls. 467.

 Por outro lado, concessa data venia, entendo que não devo liberar todo o 

valor que está depositado na conta judicial de fls. 475, uma vez que o 

devedor não foi intimado da integralidade da constrição.

 Analisando os autos, vejo que às fls. 259 foi deferida a penhora no rosto 

dos autos, que foi cumprida às fls. 273, sendo certificado às fls. 274 não 

ter sido possível intimar pessoalmente o devedor, sendo que às fls. 283 foi 

certificado o decurso do prazo para impugnação após a intimação do 

advogado do devedor. Registro que o Sr. Mario Golon constituiu advogado 

às fls. 113, não havendo notícias da revogação do mandato, tanto que o 

Dr. Marco compareceu na audiência realizada às fls. 220 como procurador 

do devedor.

 Ocorre que na época o valor penhorado era um, tendo o Juízo da 2ª Vara 

de Direito Bancário disponibilizado posteriormente bem mais dinheiro para 

ser satisfeita a dívida destes autos, sendo do meu convencimento que, 

por cautela, antes de proceder com a liberação do referido valor, devo 

intimar o advogado do executado com a advertência de que o alvará será 

expedido caso não haja fundada insurgência no prazo de 05 dias.

 Ante o exposto, libero nesta data o alvará relativo à conta judicial de fls. 

474 e determino a intimação do advogado do executado quanto ao valor 

de fls. 475, devendo, se lhe aprouver, apresentar fundada insurgência no 

prazo de 05 dias, sob pena de ser liberado o referido valor.

 Caso não haja manifestação, venham-me os autos para liberação do 

alvará relativo à conta de fls. 475.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233398 Nr: 22219-97.2016.811.0055

 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: CATIA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/SC 23.516, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42.277/PR, Priscila Kei Sato - 

OAB:OAB/SC 23.720, Rafael de Paula Sirigatti - OAB:OAB/PR 42.271

 Autos nº: 233398.

 Natureza: Obrigação de Fazer.

 Requerente: Catia Fernandes da Silva.

 Requerido: BV Financeira S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulado com indenização 

por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada em 16 de 

dezembro de 2016 por Catia Fernandes da Silva em face de BV Financeira 

S/A, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que houve a quitação do contrato de 

financiamento para aquisição de um caminhão na ação revisional que 

tramitou neste Juízo.

 Seguiu narrando que mesmo após a quitação do contrato a parte 

requerida não procedeu com a baixa do protesto referente à cédula de 

crédito bancário, tendo ajuizado ação de obrigação de fazer cumulada 

com danos morais, a qual foi julgada procedente.

 Aduziu que recebeu ligações e mensagens via SMS diariamente e em 

vários horários, referente ao débito junto à parte requerida, o qual já foi 

quitado.

 Por conta disso, pugnou em tutela de urgência para que a parte requerida 

se abstenha de efetuar qualquer cobrança por meio de ligações ou 

mensagens via SMS.

 Ao final, pugnou pela confirmação da tutela de urgência e pela 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

 Requereu ainda a inversão do ônus da prova e a gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 16/47.

 A inicial foi recebida às fls. 48/50, oportunidade em que foi deferida a 

tutela de urgência postulada e a gratuidade da justiça, além de ter sido 

designada audiência de conciliação.

 A parte requerida foi citada às fls. 51-vº.

 Às fls. 52/53 a conciliação restou infrutífera.

 Às fls. 61/72 a parte requerida apresentou contestação, sustentando, em 

preliminar, a carência de ação

 No mérito, sustentou que é ônus do devedor proceder ao cancelamento 

do protesto.

Sustentou, ainda, que procedeu com o protesto em razão da inadimplência 

da parte autora, tendo agido no exercício regular de um direito, de modo 

que não há que se falar em indenização por danos morais, no entanto, 

caso não seja esse entendimento, com base no princípio da eventualidade, 

que o valor dos danos deve ser fixado de forma proporcional e razoável, 

a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

 Por conta de tais fatos, pugnou pela improcedência dos pedidos 

formulados na inicial e pela condenação da parte autora nas verbas 

sucumbenciais.

 A contestação foi impugnada às fls. 92/99.

 Às fls. 101 foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova e 

determinada a especificação das provas.

 Às fls. 103 a parte requerida pugnou pela produção de prova documental, 

enquanto que a parte autora às fls. 104 pugnou pela produção de prova 

oral.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Embora tenha sido determinada a especificação das provas, fato é que, 

melhor analisando os autos, verifiquei que o cerne da demanda encerra 

questão estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de 

produção de outras provas, porquanto os documentos já juntados no 

processo são suficientes para a formação de minha convicção, estando, 

assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença.

 Aliás, não há razão para se instaurar a fase probatória para produção de 

prova documental, uma vez que esta deveria ter acompanhado a 
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contestação.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a ser 

decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

 Porém, antes de adentrar no mérito da demanda, cumpre-me enfrentar a 

preliminar arguida pela requerida, qual seja, a carência de ação.

 Analisando os autos, verifico que ao contrário do alegado pela parte 

requerida, a presente ação foi proposta em razão das cobranças 

efetuadas pela instituição financeira por meio de ligações e mensagens via 

SMS de um débito já quitado e não o descumprimento da obrigação de 

fazer referente à baixa do protesto postulada em outra ação.

 Por essa razão, afasto a preliminar suscitada.

 Pois bem. Não havendo mais preliminares e nem outras questões 

prejudiciais a serem decididas, passo ao exame do mérito da demanda, 

expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida 

no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

 Analisando os autos, verifico que restou incontroverso a cobrança 

efetuada pela parte requerida através de ligações e mensagens via SMS 

referente ao débito já quitado na ação revisional, uma vez que não houve 

impugnação pela parte requerida.

 Isso porque, a parte requerida se limitou em sustentar na contestação que 

era ônus da parte autora em proceder com a baixa do protesto, o qual não 

é objeto da presente demanda.

 Por outro lado, em relação aos danos morais, sabe-se que em ações de 

indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua 

configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano 

(comissiva ou omissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal 

conduta e o prejuízo moral sofrido, não sendo este na hipótese dos autos 

presumível.

 In casu, entendo que o recebimento de ligações e mensagens SMS não 

passa de um mero dissabor do quotidiano, transtorno incapaz de gerar 

sofrimento indenizável, bem como não há prova de lesão a direitos da 

personalidade ou à dignidade da autora.

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os 

ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando 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. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Assim, ausente a demonstração de transtorno capaz de gerar 

aborrecimento excepcional, não cabe qualquer indenização a título de 

danos morais.

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. COBRANÇAS VIA SMS E LIGAÇÕES. DÍVIDA QUE FOI 

PARCELADA E ESTÁ SENDO DEVIDAMENTE PAGA PELA AUTORA. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO COMPROVADO ABALO A 

ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 

PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO. 

MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO 

AFASTADA.” (Recurso Cível Nº 71007400963, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

22/02/2018) (Original sem grifo)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA DE DÍVIDA POR SMS, E-MAILS E LIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE, SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU ARBITRARIEDADE POR PARTE 

DO PREPOSTO DA RÉ. DANO MORAL AFASTADO. EMBORA INEGÁVEL O 

ABORRECIMENTO E INDESEJÁVEL A SITUAÇÃO, TAL CIRCUNSTÂNCIA 

NÃO TEVE O CONDÃO DE GERAR ABALO DE NATUREZA 

EXTRAPATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA DE MÁCULA AOS DIREITOS DE 

PERSONALIDADE DAS AUTORAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71006662506, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 

31/08/2017)

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para impor à parte requerida obrigação de fazer para que se 

abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança, seja por ligações, 

torpedos SMS ou quaisquer outros meios de comunicação, referente à 

cédula de crédito bancário nº 114000996, bem como para julgar 

improcedente o pedido de indenização por dano moral, confirmando a 

tutela de urgência concedida.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 86 do Código 

de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para 

cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código 

de Processo Civil), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa 

em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de 

Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243471 Nr: 11565-17.2017.811.0055

 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: UELIOMAR ARTUR DA SILVA, GMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Autos nº. 243471.

Vistos,

 Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas pela parte 

requerida em sua contestação de fls. 47/57.

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, esta não merece prosperar, 

tendo em vista que consta na Certidão de Óbito que o autor era convivente 

e pai do filho menor com a de cujus.

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, verifico que razão 

não assiste a parte requerida, tendo em vista que foi juntada a cópia do 

requerimento administrativo protocolado junto à Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais (34/39).

Quanto à alegação de que a parte autora não juntou comprovante de 

residência para o estabelecimento da competência em que a ação deve 

ser proposta, entendo que razão não assiste a parte requerida.

Isso porque, além da parte autora ter apresentado uma declaração do seu 

empregador (fls. 13), não há previsão legal para que seja juntado o 

comprovante de endereço da parte para a finalidade da fixação de 

competência quando da propositura da ação.

 Ademais, o art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe tão 

somente que a inicial indique o domicílio e a residência do autor e do réu, 

silenciando acerca da necessidade da comprovação formal desses 

elementos. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA 

RESIDÊNCIA DO AUTOR PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA - 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO. É 

desnecessário impor à parte autora a apresentação de comprovante de 

endereço para fins de fixação de competência, já que o art. 262, II, do CPC 

impõe apenas a “indicação” do endereço, não havendo imposição legal 
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acerca de sua comprovação para fins de fixação de competência.” (Ap 

5883/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013)

 Portanto, rejeito as preliminares arguidas pela parte requerida.

 Não existindo outras questões processuais pendentes, sendo as partes 

capazes e legítimas, declaro o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora reputo pertinente a produção de prova documental.

Isso porque, trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta 

pelos herdeiros, sendo que a parte requerida sustentou na contestação 

acerca da possibilidade de haver ou não outros beneficiários da de cujus.

Assim, determino a expedição de ofício ao INSS para que o órgão informe 

a relação de dependentes de Pamella Steffany Mendonça Fonseca, CPF 

nº 030.291.371-80.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270922 Nr: 1921-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR VIEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, JOSE 

HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 270922.

Vistos,

Intime-se a parte Requerente para comprovar o recolhimento dos 

emolumentos da distribuição e contadoria, bem como da diligência do 

oficial de justiça, conforme fls. 08.

Após, cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como 

mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273526 Nr: 3863-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENI LIESCH PALHARINI, LUIZ ANTONIO PALHARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 273526.

 Natureza: Embargos de Terceiro.

 Embargante: Loreni Liesch Palharini e Outro.

 Embargado: Maxicase Máquinas LTDA.

 Vistos,

 Trata-se de embargos de terceiros opostos por Loreni Liesch Palharini e 

Luiz Antonio Palharini em face de Maxicase Máquinas LTDA, distribuído 

por dependência ao processo nº 178536, que fora ajuizado pela ora 

Embargada em face de Fabio Stranieri.

 Alegam os Embargantes que são proprietários e possuidores do bem 

litigioso, nos autos da execução em apenso (Cód. 178536).

Sustentam que não há fraude à execução, eis que não tinham 

conhecimento do processo em que foi requerida a constrição de seu 

imóvel.

Isto posto, pugnam os Embargantes pela procedência dos presentes 

embargos, com a declaração de que não houve fraude à execução, bem 

como a condenação da empresa Embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários de sucumbência.

Pugnam ainda pelo benefício da gratuidade de justiça.

 É o relatório.

 D E C I D O.

Inicialmente, concedo à parte Embargante os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Pois bem. Os presentes embargos foram opostos em razão da alegada 

fraude à execução, nos autos apensos nº 178536.

 Todavia, analisando os autos em apenso (Código 178536), verifico que o 

mesmo foi extinto, com resolução de mérito, por homologação de acordo, 

ocorrido em audiência, sendo acordado que a empresa ora Embargada 

desiste de todas as constrições realizadas.

Importante anotar que nos presentes autos ainda não ocorreu a 

angularização processual, eis que a parte Embargada não foi citada.

Assim, tendo em vista a sentença prolatada nos autos da execução em 

apenso, entendo que houve perda superveniente do interesse de agir da 

parte Embargante.

 Destarte, ausente uma das condições da ação previstas no artigo 485, 

inciso VI, do CPC (interesse processual da parte Embargante), sendo ela, 

pois, carecedora de ação, deve o processo ser extinto sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

 Por oportuno, cumpre apenas destacar que, sendo o interesse 

processual uma das condições da ação, constitui-se em matéria de ordem 

pública, que pode e deve ser conhecida pelo juiz mesmo ex officio, a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, nos exatos termos do artigo art. 485, 

§ 3º, do CPC.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, haja vista a perda 

superveniente de interesse processual.

Ademais, quanto ao ônus sucumbencial, entendo que não é o caso, haja 

vista que sequer ocorreu a angularização processual. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO INCIDENTE EM AÇÃO 

CAUTELAR DE ARRESTO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE ARRESTO NO 

FEITO CAUTELAR ANTES DE FORMAR A RELAÇÃO PROCESSUAL NOS 

EMBARGOS DE TERCEIRO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE 

PROCESSUAL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADO AO EMBARGADO – 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA 

– RECURSO PROVIDO.

A superveniente falta de interesse processual da parte autora nos 

embargos de terceiro, em razão da desconstituição do arresto, determina 

a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo descabida a 

imposição de verba sucumbencial ao embargado, ante a não formação da 

relação processual.”

(Ap 9108/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PROPRIEDADE. 

PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. EFETIVAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO. 

OBJETO. DESAPARECIMENTO. ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO EM SEDE 

INCIDENTAL NO TRÂNSITO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. 

PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À PARTE EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONDENAÇÃO. 1. A citação consubstancia a gênese da relação 

processual, sem a qual o litígio não se aperfeiçoa, subsistindo tão somente 

pretensão desprovida de resistência, resultando na insubsistência da lide, 

derivando que, extinto o processo, sem resolução do mérito, antes do 

aperfeiçoamento e estabilização da relação processual diante do 

exaurimento do seu objeto e do interesse de agir da parte autora, inviável 

se imputar à parte demandada os encargos da sucumbência. 2. Como 

cediço, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários 

advocatícios quando ocorre a extinção do processo, sem julgamento do 

mérito, é determinada com observância do princípio da causalidade, 

devendo a parte que dera causa à instauração da ação arcar com as 

despesas e encargos processuais, estando essa solução, contudo, 

condicionada à subsistência do aperfeiçoamento e estabilização da 

relação processual, pois, na moldura do devido processo legal, inviável se 

imputar a quem sequer integrara o processo quaisquer efeitos dele 
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derivados. 3. Conquanto vigore o entendimento segundo o qual, nos 

embargos de terceiro, as verbas de sucumbência são imputadas em 

ponderação com o protagonista da constrição que restara desconstituída 

(STJ, Súmula 303), não se afigura viável a imputação à parte demandada 

dos ônus da sucumbência se o embargos são extintos, sem resolução do 

mérito, antes mesmo do aperfeiçoamento e estabilização da relação 

processual, notadamente quando alcançada a pretensão formulada via de 

simples pedido deduzido incidentalmente no trânsito da execução da qual 

emergira a constrição que fazia o objeto da lide incidental. 4. Apelação 

conhecida e desprovida. Unânime.”

(TJ-DF - APC: 20140111375228, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de 

Julgamento: 11/05/2016, 1ª Turma Cível)

Isto posto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, VI, do CPC. Sem honorários de sucumbência nos termos da 

fundamentação acima. Sem custas, eis o deferimento da justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273700 Nr: 4032-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 1º VARA DE CUIABA-MT, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE APARECIDA NOBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 273700.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273725 Nr: 4062-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.VILHENA-RO, MARCIA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETE OENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIVANIA FERNANDES LIMA 

SCARANO - OAB:5433/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 273725.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 12 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173520 Nr: 15247-82.2014.811.0055

 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: S. R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que decorreu em 15/02/2018 o prazo de suspensão do feito. 

Desse modo, intimo a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 182384 Nr: 198-64.2015.811.0055

 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: CONSTRUTORA IRMAOS CORAGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Certifico que o advogado Altemar Dias da Gama (OAB/MT: 18322) levou 

os presentes autos com carga rápida 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 das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228781 Nr: 17448-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO LUIZ ACCO, JUCIRLEI DE CONTO ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA - COOCENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa - OAB:22274-O/MT, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818 OAB PR

 Autos nº: 228781.

 Vistos,

 Incialmente passo a analisar a impugnação à gratuidade da justiça 

apresentada pela parte embargada em sua peça defensiva.

 A parte embargada alegou que não consta na declaração de imposto de 

renda do embargante Alberto Luiz Acco a propriedade da Fazenda IIA, 

objeto da matrícula nº 4551 do CRI de Brasnorte-MT.

 Aduziu que o embargante, no exercício de 2015 teve uma receita bruta de 

R$ 142.997,00, bem como é proprietário de uma camioneta Hilux, ano 

2016, avaliada em R$ 107.507,35.

 Ressaltou também que, caso os embargantes fossem pobres na acepção 

da lei, não teriam condições de contratar as suas custas, um profissional 

para realizar perícia grafotécnica.

 Assim, requereu a revogação da concessão da gratuidade concedida 

aos embargantes.

 Os embargantes alegaram que estão passando por dificuldades 

financeiras, esclarecendo que a Fazenda IIA, objeto da matrícula nº 4551 

do CRI de Brasnorte-MT não está declarada em seu imposto de renda, em 

razão da empresa RSP Agropecuária Ltda não ter cumprido o 

compromisso particular de compra e venda, alegando que não desfez a 

venda por falta condições financeiras.

 Quanto à camioneta Hilux, alegou que ela foi adquirida com benefícios de 

isenção de IPI e foi paga por seu filho Eventon Acco.

 Assim, requereu a manutenção do benefício.

 Pois bem. A questão da gratuidade da justiça está disciplinada pela Lei n.º 

1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

 O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que se presume 

verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas, 

as despesas processuais e os honorários advocatícios, contudo, essa 

presunção é relativa, podendo ser refutada por prova em contrário, 

principalmente quando não constam elementos que comprovem a ausência 

de recursos financeiros da parte, sem prejuízo de seu sustento próprio e 
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dos familiares.

No caso em apreço, a parte embargada logrou êxito em comprovar que a 

parte embargante possui condições de arcar com as custas e despesas 

processuais, uma vez que é proprietária de dois imóveis rurais, um de 

332,0156 ha objeto da matrícula nº 27883 do CRI de Diamantino-MT e outro 

de 1.050,64 ha objeto da matrícula nº 4551 do CRI de Brasnorte-MT, além 

de ser proprietário de uma camioneta Hilux, ano 2016, avaliada em R$ 

107.507,35 que, embora tenha sido paga por seu filho, integra o patrimônio 

do embargante Alberto Luiz Acco.

 Por essa razões, acolho a impugnação à gratuidade da justiça 

apresentada pela parte embargada, devendo a parte embargante ser 

intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder o recolhimento das 

custas processuais.

 Não existem outras preliminares, nem questões processuais pendentes, 

sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado.

 Diante disso, analisando detidamente os autos, verifico não ser possível 

julgar antecipadamente a lide, uma vez que o mérito envolve não só 

questão de direito, mas também circunstâncias de fato, sendo que por 

agora defiro a realização de perícia grafotécnica em relação à assinatura 

constante na escritura pública de fls. 101/104.

 Assim, intime-se a parte embargada para que apresente, no prazo de 10 

(dez) dias, a via original da escritura pública.

 Para a realização da prova pericial nomeio o IPC - Instituto de Perícias 

Científicas, que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente 

de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 30 

(trinta) dias para a entrega do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

 Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

 Havendo concordância quanto aos honorários intime-se a parte 

embargante para depositar judicialmente o valor dos honorários do perito, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informarem se ainda possuem interesse da produção de prova oral.

Caso ainda haja interesse na produção de prova oral, remetam-se os 

autos conclusos para a designação de audiência de instrução.

Na hipótese das partes dispensarem a produção de prova oral, intimem-se 

as partes para, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem razões finais escritas.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153717 Nr: 2379-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDEIRO & CORDEIRO S/S LTDA, 

CLEBERSON ADRIANO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o prazo de suspensão do processo decorreu em 

01/12/2017, portanto intimo a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256734 Nr: 22051-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43628, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:25.430-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.574,00 (mil quinhentos e setenta e 

quatro reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248480 Nr: 15416-64.2017.811.0055

 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: GALLI & GALLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS e 

OUTROS PROFSSIONAIS DA SAUDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO 

- UNICRED MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247

 Autos nº: 248480.

 Natureza: Ação revisional de contrato.

 Requerente: Galli & Galli Ltda.

 Requerido: UNICRED Mato Grosso.

 Vistos,

 Trata-se de revisão de contrato e declaração de nulidade de instrumento 

de alienação fiduciária de bem imóvel c.c. repetição do indébito c.c. pedido 

de antecipação de tutela, ajuizada em 25/05/2017, por Galli & Galli Ltda em 

face de Cooperativa de Crédito dos Médicos, outros Profissionais de 

Saúde e Empresários de Mato Grosso - UNICRED Mato Grosso, ambos 

qualificados nos autos.

 A parte autora relatou, em síntese, que em 19/02/2015 firmou com a parte 

requerida a Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação 

fiduciária de veículo, no valor de R$ 60.000,00 para ser pago em 48 

parcelas mensais, afirmando que a adimpliu 22 parcelas.

 Contou que posteriormente firmou nova Cédula de Crédito Bancário com 

garantia de alienação fiduciária de imóvel para renegociar a operação nº 

2015100412, ocasião em que foi liberado crédito no valor de R$ 

216.131,28, para ser pago em 80 parcelas, relatando que adimpliu 5 

parcelas.

 Aduziu que ambos os contratos apresentam ilegalidades e abusividades, 

assim, requereu a revisão deles para declarar ilegal a utilização do CDI 

como correção monetária, requerendo sua substituição pelo índice INPC.

Requereu a substituição da tabela Prace para o método Gauss.

Alegou ser abusivo o percentual de juros moratórios previstos nos 

contratos, requerendo sua limitação em 1% ao mês.

Pugnou pelo afastamento da mora, bem como a repetição do valor pago a 

maior e sua compensação com eventual débito junto à parte requerida.

Requereu ainda a descaracterização e a anulação do instrumento de 

constituição de alienação fiduciária de bem imóvel dado em garantia.

Postulou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão 

do ônus da prova.

 Em sede de tutela antecipada requereu, liminarmente, que a parte 

requerida se abstenha de efetuar a transferência do bem imóvel dado em 
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garantia fiduciária, bem como o depósito mensal do valor incontroverso.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 45/110.

A inicial foi recebida às fls. 112/114, tendo sido indeferidos os pedidos de 

tutela de urgência e de inversão do ônus da prova.

 Às fls. 117/124 a parte autora informou que pagou as parcelas em atraso, 

assim, requereu a intimação da parte requerida para imediatamente 

suspender o leilão do imóvel, caso tenha sido designado.

Às fls. 125/139 a parte autora informou a interposição de recurso de 

agravo de instrumento, em face da decisão de fls. 112/114, contudo, 

conforme fls. 140/144 o recurso foi improvido.

 Às fls. 146 foi realizada audiência de conciliação, porém, não houve 

composição entre as partes.

 Devidamente citada (fls. 116v), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 223, sustentando, inicialmente, a perda superveniente do interesse 

de agir da parte autora em reação ao pedido de suspensão do processo 

de consolidação da propriedade, uma vez após o indeferimento da liminar, 

a parte autora pegou as parcelas em atraso.

 A parte requerida alegou também a incorreção do valor da causa, 

sustentando que os contratos somam a quantia de R$ 276.131,29, 

devendo este ser o valor da causa.

 Alegou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da 

inversão do ônus da prova.

 Sustentou que a taxa dos juros remuneratórios estão compatíveis com a 

aplicada pelo mercado financeiro, não existindo ilegalidade ou abusividade 

em sua cobrança.

 Afirmou a legalidade da utilização do CDI, alegando que a cobrança dessa 

taxa estava prevista no contrato e foi aceita pela parte autora.

Asseverou ser vedado o reconhecimento de nulidades de ofício.

Sustentou a legalidade da cobrança de capitalização dos juros, da 

utilização da tabela Price e dos juros de mora, salientando que no 

demonstrativo de débito foram aplicados juros moratórios de 1% ao mês.

Ressaltou que as operações de crédito com garantia fiduciária poderão 

ser realizadas por agentes financeiros fora do SFI, não existindo 

exigência que a operação seja com finalidade de financiamento imobiliário.

 Alegou a impossibilidade da descaracterização da mora e a inexistência 

de valor a ser repetido parte autora.

 Pugnou pela improcedência da ação.

 Juntou os documentos de fls. 224/235.

Às fls. 238/249 a parte autora apresentou impugnação à contestação 

afirmando, inicialmente, que se equivocou ao atribuir o valor da causa, 

sendo que concorda com o valor indicado pela parte requerida, pugnando 

pelo deferimento do recolhimento das custas complementares ao final do 

processo.

 No mais, refutou as alegações da parte requerida e pugnou pela 

procedência da ação.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Inicialmente passo a analisar as questões preliminares alegadas pela 

parte requerida, de perda superveniente do interesse de agir da parte 

autora no que tange ao pedido de tutela antecipada de suspensão do 

processo de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia 

fiduciária, bem como a impugnação ao valor da causa.

 A parte requerida alegou que a presente ação tem como principal objetivo 

a suspensão do processo de consolidação da propriedade do bem imóvel 

dado em garantia fiduciária sustentando que, como a parte autora realizou 

o pagamento das parcelas vencidas, ocorreu a perda de seu interesse de 

agir quanto a este pedido, pois sua pretensão foi atingida.

 Ocorre que o pagamento informado pela parte autora foi de parte do 

contrato e não total, existindo prova da liquidação até a parcela vencida 

em 25/05/2017, não existindo notícias quanto ao adimplemento das demais 

parcelas, situação afasta a alegação da parte requerida de perda do 

interesse de agir quanto ao pedido de suspensão do processo de 

consolidação da propriedade do bem imóvel dado em garantia fiduciária.

 Assim, sem mais delongas, rejeito a preliminar.

 A parte requerida também alegou a incorreção do valor da causa, 

sustentando que os contratos somam a quantia de R$ 276.131,29, 

devendo este ser o valor da causa, tendo a parte autora concordado com 

a impugnação, afirmando que por equivoco atribuiu outro valor à causa.

Assim, diante da incontrovérsia quanto à incorreção do valor da causa, 

acolho a impugnação apresentada pela parte requerida para corrigir o 

valor da causa para R$ 276.131,29.

A parte autora deverá providenciar o recolhimento das custas 

processuais complementares no prazo de 15 dias, restando indeferido 

seu pedido de pagamento das custas ao final do processo, pois não 

comprovou sua impossibilidade de recolhê-las de imediato.

 Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo ao 

exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 1- Da utilização do CDI como o índice de correção monetária:

Sustentou a parte autora que nas Cédulas de Crédito objeto da presente 

ação, foram previstas a aplicação do CDI como índice de correção 

monetária, o que seria ilegal.

Assiste razão à parte autora, pois tal índice, nos termos dos julgados 

abaixo, é abusivo pelo fato de refletir a remuneração do capital, e não a 

recomposição da perda do valor aquisitivo da moeda face à inflação, 

vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - INEXISTÊNCIA - TAXA PACTUADA 

AQUEM DA MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO - ENCARGOS 

MORATÓRIOS - CDI - NULIDADE - SUMULA 176 STJ - JUROS 

MORATÓRIOS ABUSIVOS - LIMITAÇÃO AO PATAMAR LEGAL - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1)As taxas de juros remuneratórios pactuadas 

não se revelam abusivas quando confrontadas com a média de mercado, 

para o mesmo período e espécie contratual, divulgada pelo BACEN, 

devendo, por consequência, serem mantidas em sua totalidade, devendo a 

sentença ser reformada neste ponto. 2)Consoante entendimento sumulado 

pelo Superior Tribunal de Justiça: "é nula a cláusula contratual que sujeita 

o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP" (Súmula 176). 

3)Sendo o CDI (Certificado de Depósito Intercambiário) fornecido pela 

CETIP e servido o mesmo para, além de atualizar o valor da moeda, 

também remunerar o capital, mostra-se abusiva sua incidência como índice 

de correção monetária, sendo correta sua substituição pelo INPC. 4)Juros 

moratórios que se revelam abusivos, eis que superam, em muito, os 

encargos para o período de normalidade, devendo ser mantida sua 

limitação ao patamar legal nos termos preconizados pela sentença 

recorrida.” (TJ-MT, Ap 131988/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no 

DJE 26/11/2014)

“APELAÇAO. REVISAO DE CONTRATO. TERMO DE CONFISSAO DE 

DÍVIDA. APLICAÇAO DO CDI OVER COMO FATOR DE CORREÇAO. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO INPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme tem anotado a prestigiosa jurisprudência deste 

Tribunal, é inviável a aplicação do CDI OVER como fator de correção, por 

se tratar de fator de capitalização monetária; tem por isso seu uso 

atrelado a determinados contratos de mútuo, com o que o termo de 

confissão em torno do qual se litiga não guarda qualquer identidade. Logo, 

na impossibilidade de empregá-lo como fator de correção, e dada a 

ausência de outro índice pactuado, a dívida decorrente do termo deve ser 

corrigida pelo INPC (TJSC, AC n.º , de Fraiburgo, Rel. Des. Jaime Ramos)”. 

(TJSC. Apelação Cível n. , de Laguna, rel. Des. Ricardo Roesler, dje. em 

4.6.2012).

Ademais, a taxa do CDI é divulgada pela CETIP e ao teor do que Súmula 

176 do STJ: “É nula a cláusula que sujeita o devedor à taxa de juros 

divulgada pela ANDIB/CETIP”.

Portanto, substituo o CDI pelo INPC como fator de atualização dos 

contratos.

2 – Capitalização de juros e utilização da Tabela Price:

No tocante à capitalização mensal dos juros, cumpre-me consignar que, 

se o contrato de financiamento foi confeccionado após a entrada em 

vigência da Medida Provisória n° 1963-17/2000 (reeditada sob o n° 

2170/36), permitida está a capitalização mensal dos juros, desde que 

pactuada e após a publicação da mesma, o que ocorreu em 31 de março 

de 2000. Neste sentido colaciono os seguintes julgados do Superior 

Tribunal de Justiça:

“Direito processual civil. Bancário. Agravo no recuso especial. Contrato de 

financiamento com garanti fiduciária. Disposições de ofício. Capitalização 

mensal. Mora. – Está firmado no STJ o entendimento segundo o qual é 

inviável a revisão de ofício de clausulas consideras abusivas em contrato 
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que regulem relação de consumo. Ressalva pessoal. – Nos contratos 

bancários celebrados após à vigência da Medida Provisória n° 

1.963-17/2000(reeditada sob o n° 2.170/36), admite-se a capitalização 

mensal de juros, desde que pactuada e após sua publicação que foi em 

31/03/2000”. ( AgRg no Recurso Especial n° 824.847 –RS.)

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. Nos termos da jurisprudência do STJ, não 

se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos 

contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao 

ponto. - Por força do art. 5º da MP 2.170-36, é possível a capitalização 

mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários 

celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira 

medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5º da MP 

1.963/2000). Precedentes. - É admitida a incidência da comissão de 

permanência, após o vencimento do débito, desde que pactuada e não 

cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios, 

e/ou multa contratual. Precedentes. Negado provimento ao agravo no 

Recurso Especial”. (STJ; AgRg-REsp 906.789; Proc. 2006/0265241-1; MS; 

Terceira Turma; Relª Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 24/05/2007; DJU 

11/06/2007; Pág. 315).

Além disso, restou consolidado pelo STJ no Resp 973.827 – RS que:

 “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir 

pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

 In casu, restou expressamente previsto nos contratos a capitalização 

mensal, de modo que não há ilegalidade em sua cobrança.

 Diante do reconhecimento de que não existe ilegalidade na capitalização 

mensal de juros, uma vez que pactuada, torna-se irrelevante a discussão 

acerca da utilização da Tabela Price no contrato em questão. Nesse 

sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL 1. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - 

CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO.- 

ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. 

CAPITALIZAÇÃO CONTRATADA. - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

EXPRESSA PACTUAÇÃO.REGULARIDADE - APELAÇÃO CÍVEL 2. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA 

MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE - COMPENSAÇÃO/ REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. - SUCUMBÊNCIA. 

ADEQUAÇÃO. 1. Não se insurgindo a parte contra decisão de julgamento 

antecipado, em momento oportuno, preclusa está a matéria. 2. A utilização 

da tabela price implica na capitalização de juros, quando expressamente 

contratada a capitalização possível sua utilização. 3. É permitida a 

cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que 

expressamente pactuada, o que 2 ocorre quando a taxa anual de juros 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 4. Quando expressamente 

pactuados os juros remuneratórios e ausente prova da abusividade, não 

se aplicação a taxa média de mercado. 5. Falta interesse recursal quando 

a parte recorre de ponto em que obteve êxito. 6. Diante da parcial 

procedência do recurso 2, o ônus de sucumbência deve ser readequado. 

Apelação Cível 1 desprovida. Apelação Cível 2 parcialmente conhecida e 

parcialmente provida. (TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1412812-0 - Região 

Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar 

Bellio - Unânime - - J. 03.02.2016).

 Ademais, não há ilegalidade na utilização da Tabela Price, sendo que sua 

utilização não implica em anatocismo, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 

FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O tema dos autos sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, tendo 

em vista a natureza consumerista do contrato firmado entre as partes, a 

teor do disposto no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que 

a capitalização mensal de juros é permitida desde 31 de março de 2000, 

data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, atualmente 

reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

3. Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são 

pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor 

é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a 

incidência de juros sobre juros. Além disso, sua aplicação estabelece 

parcelas fixas no contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, 

no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações.

4. Na hipótese, em caso de mora não há incidência da comissão de 

permanência, mas, tão somente, a cobrança dos juros moratórios e 

remuneratórios e da multa moratória.

5. Recurso desprovido”. (TJDF. APC 20110111650408. 5ª Turma Cível. 

Relator: Josaphá Francisco dos Santos. Julgamento: 03/02/2016. DJE : 

16/02/2016 . Pág.: 200). (g.n.).

REVISIONAL. Contrato de Financiamento. Veículo. CDC. Juros. 

Capitalização. Tabela Price. Comissão de Permanência. 1. A subsunção 

das instituições financeiras ao CDC (Súmula 297, do STJ), não implica 'a 

priori' nulidade de pleno direito de cláusulas livremente pactuadas, desde 

que não haja nada que mitigue os princípios da autonomia de vontade e da 

obrigatoriedade. 2. Inexiste limitação constitucional dos juros contratuais à 

taxa de 12% ao ano, considerando que o Art. 192, § 3º da CF foi 

revogado e, quando em vigor, não era autoaplicável. Sumula Vinculante nº 

7. 3. Admite-se a capitalização de juros em contratos firmados 

posteriormente à edição das Medidas Provisórias nº 1.963/2000 e 

2.170/2001, com previsão expressa dos juros mensais e anuais 

contratados (Recurso Especial Repetitivo nº 973.827 - RS - 

2007/0179072-3) – como ocorreu, "in casu". 4. Inexiste anatocismo na 

Tabela Price, posto que esta constitui um sistema de amortização; ainda 

que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês 

a mês ao curso do contrato de financiamento. 5. A incidência de comissão 

de permanência só se justifica se limitada à taxa contratada (soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios) e desde que não cumulada com 

correção monetária, juros remuneratórios e moratórios e multa contratual 

(Súmulas 30 e 472 do STJ). Limitação determinada. Recurso provido, em 

parte. (TJSP. APL 00765846620048260100. 18ª Câmara de Direito Privado. 

Relator: William Marinho. Julgado em 13/05/2015. Publicado em 

18/052/2015).

 Assim, não há que se afastar a utilização da Tabela Price.

3 – Dos juros moratórios:

A parte autora alegou que a taxa de juros moratórios prevista nas cédulas 

de crédito objeto dos autos é ilegal, aduzindo que no primeiro contrato foi 

estabelece a incidência de juros moratórios de 6% a.m. e no segundo 

contrato 8% a.m.

Assiste razão à parte autora, pois o percentual dos juros moratórios deve 

ser limitado a 1% a.m., conforme a Súmula 379 do STJ: “Nos contratos 

bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios 

poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

 Nesse sentido o julgado ora colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATOS NÃO 

JUNTADOS AOS AUTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA 

MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA Nº 379/STJ. 

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

322/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos 

em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do 

contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a 

espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais 

vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira. 2. 

Sobre os juros de mora, a Segunda Seção (REsp 402.483/RS, Rel. Ministro 

Castro Filho, unânime, DJU de 5.5.2003) decidiu que não podem ser 

pactuados além do limite de 1% ao mês, previsto na Lei de Usura, 

obedecendo à previsão legal do art. 1.062 do Código Civil revogado, e 

posteriormente do art. 406 do Código Civil vigente, como ocorre no caso 

em tela, ficando mantido o percentual contratado, que se adéqua à faixa 

admitida pelo posicionamento jurisprudencial mais moderno. A propósito, o 

enunciado nº 379 da Súmula do STJ e o Resp repetitivo 1.061.530/RS (2ª 

Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJe de 10.3.2009). 3. 

Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma 

simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, 

tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do 

credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, 

pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode 

considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito 

constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão 

está pacificada por intermédio da Súmula nº 322 do STJ. 4. Agravo 
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regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 394042 RS 

2013/0304638-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/02/2014) (grifo nosso)

Assim, a taxa do juro moratório deve ser reduzida para 1% ao mês.

 4 – Afastamento da mora

 Reconhecida a abusividade contratual de encargo da normalidade 

(incidência da taxa dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI 

apurados e divulgados pela CETIP como índice de correção monetária), 

entendo que deve ser afastada a mora até que haja o recálculo dos 

valores devidos. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR 

DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – NÃO 

VERIFICADA ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DE NORMALIDADE 

(CAPITALIZAÇÃO E JUROS) – CONFIGURAÇÃO DA MORA – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com a orientação 2 do 

Superior Tribunal de Justiça, somente com o reconhecimento da 

abusividade nos encargos exigidos normalidade (capitalização e juros 

remuneratório), descaracteriza a mora. Não verificada qualquer 

abusividade, não há que se falar em exclusão ou abstenção de inclusão, 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.” (TJMT. AI 

45851/2015, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, 

Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015). g.n.

 5- Repetição de indébito e compensação:

 Diante do reconhecimento das ilegalidades acima, deverão ser restituídos, 

na forma simples, os valores pagos à maior pela parte autora, sendo 

permitida a compensação com eventual saldo devedor, nos termos do art. 

369 do Código Civil.

 6- Alienação fiduciária de bem imóvel:

A parte autora requereu ainda a descaracterização e a anulação do 

instrumento de constituição de alienação fiduciária de bem imóvel dado em 

garantia na cédula de crédito nº 2016100604, sob o argumento que não 

houve financiamento imobiliário e nem aquisição de bens, de modo que o 

imóvel, que já era de propriedade da autora, não poderia ser objeto de 

alienação fiduciária.

O pedido não merece acolhimento, pois, além de existir previsão legal 

deste instituto para contratos de empréstimos, conforme art. 22, § 1º, da 

Lei nº 9.514/97 , o STJ e os Tribunais pátrios já decidiram que não existe 

impedimento à instituição financeira de pactuar alienação fiduciária de 

imóvel desvinculada do sistema financeiro imobiliário, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA 

SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE 

FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE 

NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1º, DA LEI Nº 9.514/1997 E 51 DA LEI Nº 

10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a 

controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária 

de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao 

Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de 

aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei 

não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao 

financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização 

como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive 

ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 

9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004. 3. Muito embora a alienação 

fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico 

pela Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento 

Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas 

à aquisição de imóvel. 4. Considerando-se que a matéria é exclusivamente 

de direito, não há como se extrair do texto legal relacionado ao tema a 

verossimilhança das alegações dos autores da demanda. 5. Recurso 

especial provido. (STJ. REsp 1542275/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO - 

POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL 

DESVINCULADA DO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - DEPOSITO DO 

VALOR INTEGRAL DA PARCELA - INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR 

NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. "Cinge-se a 

controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária 

de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao 

Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de 

aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei 

não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao 

financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização 

como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive 

ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 

9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004. 3. Muito embora a alienação 

fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico 

pela Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento 

Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas 

à aquisição de imóvel" (REsp 1542275/MS). 4. Assim, se não há negativa 

da instituição financeira em receber a prestação do contrato, não há razão 

para se autorize o depósito em juízo desse valor integral. 5. Por 

consequência, com o regular pagamento das parcelas, certamente não 

haverá inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao 

crédito, tampouco a consolidação da propriedade em nome da credora”. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0335.15.001814-1/001, Relator(a): 

Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

22/06/2017, publicação da súmula em 28/06/2017). g.n.

“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE CLÁUSULA FIDUCIÁRIA INSERIDA EM CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO. REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA 

IMPROCEDENTE EM GRAU DE RECURSO. PREJUDICIALIDADE NÃO 

RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. Não vislumbro a alegada 

prejudicialidade entre a presente ação anulatória e a revisional de 

cláusulas contratuais bancárias. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

BEM IMÓVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA INSERIDA EM 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. 

INADIMPLÊNCIA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL AFASTADA. CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO 

CELEBRADA LIVREMENTE SEM QUALQUER PROVA NOS AUTOS DE 

VÍCIO. BENS DADOS EM GARANTIA AO CRÉDITO QUE NÃO 

REPRESENTAM EXCESSO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 

9.914/97. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO PARA O FIEL 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA AUTORA. RECURSO 

IMPROVIDO. Em garantia do pagamento da dívida decorrente da cédula de 

crédito bancário, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações 

entabuladas no contrato, a soma dos bens alienados fiduciariamente da 

apelante não representam excesso. Estipuladas as cláusulas do negócio 

previamente, não há como falar em onerosidade depois que a autora 

deixou de cumprir com os pagamentos avençados sob o fundamento de 

que há desvantagem exagerada. Houve acordo livre de vontades, e por 

isso, o pacto deve ser preservado. Não há que se falar em 

inconstitucionalidade dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97”. (TJSP; 

Apelação 4004052-14.2013.8.26.0099; Relator (a): Adilson de Araujo; 

Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista 

- 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2014; Data de Registro: 

18/09/2014).

Além disso, referida avença, foi regularmente pactuada em observância 

aos princípios da autonomia da vontade, destituído de qualquer mácula que 

a torne nula ou represente condição abusividade.

 Deste modo, entendo que a cláusula não é ilegal porque está dentro do 

direito de livre disposição dos bens e de contratação, razão pela qual 

improcede o pedido de anulação da cláusula de alienação fiduciária de 

bem imóvel.

 Dispositivo:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

pela parte autora para declarar ilegal a incidência da taxa dos Certificados 

de Depósitos Interbancários – CDI como índice de correção monetária, 

devendo ser substituído pelo índice INPC, bem como para limitar a taxa de 

juro moratório em 1% ao mês, ficando a mora afastada até que haja o 

recálculo dos valores devidos, o que deverá ser feito pela própria parte 

credora após o trânsito em julgado, uma vez que isso reclama mero 

cálculo aritmético.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 86 

do Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 

30% para a parte autora e 70% para a parte requerida, sendo vedada sua 
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compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil).

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, providenciar o 

recolhimento das custas processuais complementares.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 13 de março de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 113177 Nr: 3400-59.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140202 Nr: 10751-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 109409 Nr: 8036-05.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMALUX INDUSTRIA DE CONDUTORES E 

PERFILADOS LTDA, FABIO DE CASTRO E SOUZA, ELIANE EMERICH 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO BITTAR - 

OAB:16017-MT

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127097 Nr: 5998-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA RUIZ GARCIA SOSTENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5998-49.2010 (Cód.127097)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 266756 Nr: 29664-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELI DE ALBUQUERQUE RECART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PAYO GARCIA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 29664-35.2017 (Cód. 266756)VISTOS, ETC.Inicialmente, 

tendo em vista a decisão proferida pelo juízo da 3º Vara Cível desta 

Comarca, recebo o presente feito e, na sequência, em prosseguimento à 

marcha processual, designo audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 25 de maio de 2018, às 13h30min, a qual se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos, com fulcro no artigo 334 do 

NCPC.Intime-se a parte autora da designação da audiência supra, na 

pessoa de seu advogado .Cite-se e intime-se a parte requerida, na pessoa 

de seu representante legal, com antecedência mínima de 40 dias do ato 

supra.De outro viés, considerando que o autor revelou o seu desinteresse 

em conciliar, sobrevindo aos autos manifestação expressa do requerido 

em igual sentido, no prazo e forma legais, o ato será suspenso, contando 

o prazo para a apresentação da contestação a partir da data do protocolo 

da petição de cancelamento. Com o aporte aos autos da peça 

contestatória e sendo nela arguido fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito da parte autora, dentre quaisquer das matérias relacionadas no 

artigo 337 do NCPC, intime-se a parte requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste, nos termos dos artigos 350 e 351 da lei processual.Por fim, 

defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 

98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora 

deferida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, 

os honorários de advogado e peritos que atenderem os 

beneficiár ios.Int imem-se.Ciência ao Ministér io Públ ico.  Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175947 Nr: 17948-16.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Processo n.º 17948-16.2014 (Cód. 175947)

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo Município de Tangará da 

Serra em face de Paulo Dantas, aduzindo haver excesso no cumprimento 

de sentença requerido pela parte embargada, ao que vindica que prossiga 

no valor de R$12.461,54.

Concitada a se manifestar a embargada apresentou concordância com os 

embargos aviados.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, impende consignar que se tratando de matéria de direito em 

que inexiste necessidade de produção de prova em audiência, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015.

Nessa toada, considerando que a parte embargada manifestou sua 

concordância com os embargos interpostos, impositiva sua total 

procedência.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES 

os embargos, extinguindo-os com resolução do mérito, devendo a 

execução prosseguir nos termos dos cálculos apresentados pelo 

embargante.

Considerando a sucumbência da parte embargada, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico dos embargados, que fixo no percentual de 10% do valor do 

excesso, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade 

concedida ao embargado, o mesmo se aplicando às custas e despesas.

Transitada em julgado, traslade-se cópia ao feito principal e arquivem-se 

os autos na sequência, procedendo com as baixas necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 273064 Nr: 3467-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA BARBEIRO PEREZ ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817-O, FERNANDO CEZAR DOS SANTOS REIS - OAB:22.096/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3467-09.2018 (Cód. 273064)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Marta Barbeiro Perez Zanini em 

face do Estado de Mato Grosso.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, e em 

sequência, determino que o feito seja redistribuído ao Juizado Especial 

Cível desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 110924 Nr: 1147-98.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 1147-98.2009 (Cód. 110924)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, o executado interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

procedente.

Destarte, transitada em julgado a sentença proferida nos autos em 

apenso, o Sr. Gestor deverá cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, obedecendo o Provimento nº. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, observando o cálculo apresentado 

pelo executado nos autos dos embargos

Desde já, consigno que sobrevindo pedido neste sentido, autorizo a 

expedição de alvará de levantamento, observando-se a existência de 

procuração com os devidos poderes e intimando-se, pessoalmente, a 

parte autora.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 272874 Nr: 3336-34.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MANHONI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUAN EUZÉBIO BEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546, 

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3336-34.2018 (Cód. 272874)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação Ordinária de Alteração de Nível de Atividade Militar com 

Pedido de Tutela Antecipada de Urgência “Inaudita Altera Pars” ajuizada 

por Sergio Manhoni Junior contra o Estado de Mato Grosso.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 270306 Nr: 1385-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1385-05.2018 (Cód. 270306)

VISTOS, ETC.

Recebo a emenda à inicial de folha retro, e, na sequência, restituo os 

autos à secretaria para que prossiga nos seus ulteriores termos e 

inclusive no que atine a tutela concedida.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 9 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125537 Nr: 4522-73.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MELO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, em razão das orientações recebidas do 

Departamento da Conta Única do TJMT, visando atender a Resolução 

11/2014-TP, que menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos 

através de alvará eletrônico, encaminhei cópia dos ofícios COREJ 

existentes nestes autos ao referido departamento, através de malote 

digital, para que os valores sejam devidamente vinculados nestes autos. 

Assim, intimo a parte autora para, no prazo legal, fornecer seus dados 

bancários para possibilitar a expedição do almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205845 Nr: 19475-66.2015.811.0055

 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: ROGINA MARIA DE MELO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA DE DIFERENÇA 

NOS VENCIMENTOS proposta por Rogina Maria Melo Machado em face do 

Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 12 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 207078 Nr: 20661-27.2015.811.0055

 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: MARLENE SHILVIA LOPES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Marlene Shilvia Lopes Santos em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 12 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 207084 Nr: 20672-56.2015.811.0055

 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: ADRIANA MANENTI PAVEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Adriana Manenti Pavei em face 

do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 
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servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 

496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o 

prazo recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 12 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206734 Nr: 20316-61.2015.811.0055

 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: BENICIA FERREIRA DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Benicia Ferreira de Souza 

Barbosa em face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à 

revisão dos vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição 

quinquenal, atinente ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem 

remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, o requerido poderá ser utilizados 

cálculos de conversão de servidores paradigmas. Saliente-se, por 

oportuno, que o término do direito a incorporação do índice a ser obtido em 

liquidação deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar 

por reestruturação financeira, desde que supra, por completo, eventual 

defasagem remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo 

recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 12 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 207070 Nr: 20647-43.2015.811.0055

 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: PAULA CORREIA FRANCHINI BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Paula Correia Franchini Brito em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 

necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. .Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 

496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o 

prazo recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 12 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177102 Nr: 19199-69.2014.811.0055

 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: ROSINÉIA DE SOUZA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, 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.: 138416 Nr: 8817-22.2011.811.0055

 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: LUZIA GONÇALVES DE BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 137/139, 

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.: 177100 Nr: 19195-32.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA FORTUNATO DA FONSECA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, 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.: 131489 Nr: 1219-17.2011.811.0055

 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: IRENE LUCAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 112/114, 

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.: 133131 Nr: 3050-03.2011.811.0055

 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: ESPOLIO DE NAIR MARIA DE OLIVEIRA, JOÃO DE 

PAULA, RAFAEL DE OLIVEIRA PAULA, DANIEL DE OLIVEIRA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 143/145, 

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.: 135553 Nr: 5740-05.2011.811.0055

 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: ELIZEU GRINIVALD

 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:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

195/196, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 198832 Nr: 13822-83.2015.811.0055

 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: JOSE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 134/136, 

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.: 124260 Nr: 3260-88.2010.811.0055

 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: ROSEMERY GOEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista o desarquivamento do feito, intimo a parte 

autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de arquivo. 

Nada mais.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171712 Nr: 13261-93.2014.811.0055

 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: SELMA REGINA DE LIMA ARAUJO

 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, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 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. 117.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182576 Nr: 389-12.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSANE DE OLIVEIRA ORTIZ

 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:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 81/83, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto
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Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171834 Nr: 13455-93.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AURORA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista o desarquivamento do feito, intimo a parte 

autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de arquivo.

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 269167 Nr: 157-92.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA GONÇALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 157-92.2018 (Cód. 269167)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que houve um equívoco por parte deste 

juízo ao agendar a audiência de conciliação sem a prévia manifestação da 

parte autora nesse sentido, razão pela qual, chamo o feito à ordem, para 

determinar a intimação da requerente para emendar a inicial acerca da 

opção de realização ou não de audiência de conciliação ou mediação, tal 

como determina o artigo 319, VII, do NCPC , no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob as penas da lei.

Desta feita, sobrevindo manifestação da parte autora noticiando a opção 

pela realização da audiência, expeça-se o necessário para o cumprimento 

do ato outrora agendado.

 Do contrário, conclusos para deliberação.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264791 Nr: 28277-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVAL LEITE CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: CERTIFICO que em cumprimento ao r. mandado no dia 

12/01/2018 às 17h20min me dirigi ao endereço indicado e ali estando não 

avistei o veículo da presente busca. Retornei ao local nos dias seguintes 

16/01/2018 às 08h, no dia 19/01/2018 às 17h45min, no dia 22/01/2018 às 

12h30min, no dia 24/01/2018 às 16h45min, em todas as ocasiões não 

obtive sucesso em avistar o presente veículo. Procurei informações com 

os vizinhos onde colhi a informação de que o devedor trabalha na zona 

rural, no distrito de Deciolândia. Assim sendo esperei alguns dias e voltei 

ao local nos dias 02/02/2018 às 17h30min, no dia 03/02/2018 às 17h30min. 

Retornando no dia 09/02/2018 às 18h, no dia 10/02/2018 às 15h. E nos 

dias 23/02/2018 às 12h30min, no dia 28/02/2018 às 17h30min, mas não 

consegui localizar o veículo. Assim sendo NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER 

A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO VOYAGE CONFORT LINE 1.6 8V 

na cor preta ano 2010/2010, placa JYQ-5182 em razão de não localiza-lo 

no endereço informado. Razão pela qual devolvo o presente mandado a 

secretaria da vara. Certifico por derradeiro que, em face de terem sido 

realizadas diligências complementares nos endereços acima informados, 

solicito a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

complementação da diligência deste Oficial de Justiça no valor de R$ 

257,18 (duzentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), que 

deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial Gisliane Pereira Alexandre para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ. O referido é 

verdade e dou fé. Tangara da Serra, 09 de Janeiro de 2.017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244447 Nr: 12330-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMBOI COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

VETERINÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867, LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - 

OAB:OAB/SP 211.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: Autos: 12330-85.2017.811.0055Código: 244447 Polo 

Ativo: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDAPolo Passivo: COMBOI COMERCIO 

DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA Arash Kaffashi, matrícula 

26631, vem perante Vossa Excelência expor que este Oficial de Justiça, 

em mãos do mandado de citação expedido nestes autos, realizou 

diligências no endereço constante no r. mandado, sendo que na terceira 

vez em que esteve lá, conversou com o Sr. Clovis Crestani, o qual 

informou que um dos sócios da empresa Ré reside na Estrada da Pedreira 

ou Calcário, após a baixada primeiro sítio à esquerda. Por esta razão, 

venho solicitar a este juízo que se digne de intimar a parte Autora a fim de 

que esta complemente o valor destinado às diligências em R$ 511,50 

(quinhentos e onze reais e cinquenta centavos), a fim de possibilitar o 

cumprimento do presente mandado. Nestes termos, peço. Tangará da 

Serra, 07 de Março de 2018.Arash KaffashiOficial de Justiça avaliador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122264 Nr: 1329-50.2010.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO TEIXEIRA BELAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN MARCELO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Vistos.

Aguarde-se a liberação dos valores devidos ao exequente e a 

embargante nos autos em apenso e após, oportunize-se ao exequente 

manifestação quanto à satisfação do crédito.

Sem prejuízo, proceda-se a intimação do executado conforme determinado 

na sentença de fl. 92/v, para que se manifeste quanto ao bloqueio 

realizado via Bacenjud.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1342 Nr: 137-44.1994.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BELMIRO ZAMECKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL BALBINO, JORGE TATSUO MORIYA, 

PAULO SIGUER MORIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VANDER 

SAND - OAB:4.207

 Vistos,

Intime-se pessoalmente o exequente para que constitua novo patrono, no 

prazo legal, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Nomeado novo patrono, intime-se o mesmo para que se manifeste sobre 

eventual substituição de penhora ou interesse na realização de pericia 

para localização e avaliação do imóvel rural penhorado, bem como se 

manifeste sobre interesse na adjudicação ou realização de hasta publica 

no que tange ao imóvel urbano também penhorado, devendo em tal 

hipótese ser expedida Carta Precatória para nova avaliação e hasta 

publica ou adjudicação do imóvel pelo valor da avaliação, conforme 

interesse do exequente. Consigno que nova avaliação de mostra 

necessária pelo decurso do prazo decorrido desde a última avaliação do 

imóvel urbanto..

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222099 Nr: 11774-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Marcelo Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO TEIXEIRA BELAI, RONAN MARCELO 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 

OAB:5475, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 5.475, 

RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 Vistos.

Intime-se o patrono do embargado Emilio Teixeira Belai para colacionar aos 

autos anuência do embargado para liberação de R$ 10.000,00 em seu 

favor, uma vez que inexiste previsão neste sentido no acordo homologado 

em Juízo (fl.108/v).

Com a resposta, voltem-me para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264141 Nr: 27787-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MORGANA BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Audiência preliminar designada para o dia 12 de abril de 2018, às 14h 

(MT), perante este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7604 Nr: 103-93.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, CAROLINA VITORIA DE CASTRO 

ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, FERTILIZANTES 

CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão do processo de execução, uma vez que o 

sobrestamento deferido nos autos do inventário na Comarca de Campo 

Novo do Parecis diz respeito somente àquele feito, em nada influenciando 

a marcha processual desta execução. Ademais, do contido em fl. 

1031/1032, verifica-se que a suspensão pelo prazo de 120 dias do 

inventário exauriu-se em 09/12/2017.

Outrossim, oficie-se ao Juízo do Campo Novo do Parecis, visando obter 

informações acerca do cumprimento da carta precatória expedida à fl. 

1013.

Com a resposta, oportunize-se manifestação do exequente e após 

voltem-me para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128025 Nr: 6909-61.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO JURACI BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Intimação da parte autora, para efetuar a retirada da certidão expedida 

nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197982 Nr: 13115-18.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DO NASCIMENTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, quanto ao cálculo 

do contador judicial de folhas 145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153712 Nr: 2373-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BONATTO - OAB:54585 

OAB/PR, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 161919 Nr: 12896-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO E PRATA JOALHERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 
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direito acerca da certidão de folhas 95, tendo em vista que decorreu o 

prazo e o requerido não manifestou nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248976 Nr: 15759-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEONIR DALLA ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos.

Preliminarmente a análise dos argumentos lançados na exceção de 

pré-executividade, determino seja requisitado ao Juízo da 3ª Vara Cível, 

cópia da petição inicial, dos títulos constitutivos do crédito perseguido e de 

eventual defesa apresentada pela parte executada, nos autos da ação 

monitória código 248971 e 248975.

Apresentadas as peças solicitadas, oportunize-se nova manifestação das 

partes e após, voltem-me para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158108 Nr: 6704-27.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARICIO BRITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

Certifico que manuseando os autos, constatei que até a presente data, a 

parte executada, apesar de devidamente citada, conforme Mandado de 

execução, fls. 81/82, sendo o referido mandado juntado em 13/12/2017, 

não apresentou embargos à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212053 Nr: 3676-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSE NICOLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIZ DUMINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certdão do 

oficial de justiça de folhas: , realizei diversas tentativas de localizar o 

executado e/ou o veículo a ser penhorado e removido no endereço 

informado no mandado (Rua dos Pequis, nº 1049, Jd. dos Ipês), porém, foi 

com muita insistência, deixando cartões que solicitavam contato, sempre 

sem resposta, que somente em 30/11/2017 consegui encontrar na 

residência uma senhora que se apresentou como Jaqueline, afirmando 

que lá reside de aluguel há cerca de uma ano, e que não conhece o 

executado. Não quintal havia somente uma moto. Ainda assim, continuei 

insistindo em contato telefônico (65 99964-6070), e consegui falar com o 

executado durante o recesso forense, em 28/12/2017, quando Emerson 

Luiz Duminelli afirmou que está morando e trabalhando em uma Fazenda 

próxima a Lambari D`Oeste, que é diarista e não sabe até quando estará 

residindo naquele local, cujo endereço, nome da fazenda ou dos 

proprietários não soube informar. O mesmo questionou o assunto do 

mandado e o informei que se tratava de um veículo chevette que o 

pertence, momento em que o executado se espantou e informou que há 

muitos anos não possui o referido veículo, que sequer o trouxe para o 

Mato Grosso e que o possuiu quando morava no Paraná, mas que iria 

buscar saber do que se trata. Assim, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER COM 

A INTIMAÇÃO DE EMERSON LUIZ DUMINELLI DEVIDO, NEM PROCEDER 

COM A REMOÇÃO E AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO DEVIDO A SUA 

NÃO LOCALIZAÇÃO. Dou fé. Tangará da Serr - MT, 28 de Dezembro de 

2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148170 Nr: 8037-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO 

EMERICH, LUCIANE PIRES EMERICK, BEATRIZ MARCELINO PIRES EMERICK, 

VIVIANE PIRES EMERICK, WILIAN PIRES EMERICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz Henrique de Oliveira 

Santos - OAB:16694a MT, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:209931-SP

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para efetuar a retirada 

da Carta Precatória expedida nos autos, para comarca de Brasnorte- MT, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121050 Nr: 237-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO VICENTE DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉZIO PEDRO FULAN - 

OAB:OAB/MS 12.17-A, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MATILDE 

DUARTE GONÇALVES - OAB:OAB/M.12.174-A, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por Bradesco S.A 

em desfavor de Cicero Vicente de Queiroz oriundo de nota promissória e 

contrato de empréstimo pessoal.

Em fl. 97, o exequente informou a mudança de seu patrono apresentando 

as documentações pertinentes.

Adiante, o ex-patrono do exequente aportou petitório nos autos pugnando 

pela reserva de honorários proporcionalmente ao tempo trabalhado no 

presente feito (fls. 171/173). Instado a manifestar-se, o exequente 

manifestou-se favorável ao pleito do antigo causídico (fls. 177/178).

Após, os autos vieram conclusos.

 É o breve relato. Fundamento e decido.

Considerando que o peticionante foi o autor da inicial de execução e 

seguiu representando o exequente até a substituição da representação 

processual que ocorreu em 15/08/2012. Considerando ainda que o crédito 

não foi satisfeito estando o feito suspenso conforme decisão de fl. 170, 

entendo oportuno aquilatar o percentual de eventual satisfação do credito 

exequendo em favor do antigo patrono do requerente.

Assim, nos termos do artigo 23 da Lei 8.906/94, considerando que a troca 

da representação processual foi realizada em 15/08/2012, defiro o pleito 

de fls. 171/173, razão pela qual fixo os seus honorários advocatício em 

40% (quarenta por cento) do percentual de verba sucumbencial fixada à 

fl. 22.

Aguarde-se o decurso do prazo da suspensão, e após, arquive-se o feito, 

nos termos da decisão de fl. 170.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 117572 Nr: 7581-06.2009.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO KITAGAWA, MARIA DO 

CARMO YOSHINO IKEDA KITAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AUGUSTO WELTER, PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:9687 -MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998, SANDRA 
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MARIA LOURENÇO PRIETO - OAB:OAB/MT:12383

 Intimação dos requeridos para manifestarem, no prazo legal quanto ao 

recurso adesivo juntado aos autos as folhas 781/784.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 101249 Nr: 192-04.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WALKYRIA WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ROBERTO VIEIRA 

SOARES - OAB:4452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 Vistos.,

Considerando o lapso temporal desde o requerimento de fl. 652, bem como 

a realização de carga dos autos para a extração de cópias pela patrona 

do executado, concedo-o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar 

quanto ao cálculo elaborado pelo Contador Judicial às fls. 643/648.

Apresenta impugnação pelo executado, oportunize-se contraditório a 

parte contrária, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256986 Nr: 22274-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO IRIS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR COORRÊA DE MORAIS 

JUNIOR - OAB:23343/O, LUIZ EDUARDO PIROSELI - OAB:23144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito acerca da certidão: Certifico que manuseando os autos, constatei 

que até a presente data, a parte requerida, apesar de devidamente citada 

via AR/MP, fls.295, sendo o referido AR juntado aos autos em 17/11/2017, 

não contestou a presente ação. Certifico ainda, que não houve resposta 

do ofício expedido as fls. 294.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264625 Nr: 28147-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SL CONSTRUTORA LTDA EPP, SERGIO HENRIQUE 

LOURENÇO, LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO, DIRCEU LOURENÇO, 

MARIA CREUSA VICARI LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECRISA REVESTIMENTO CERAMICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO KESTERING 

MEDEIROS - OAB:12.526-B, GUSTAVO NASPOLINI DA SILVA - 

OAB:23.345/SC, LARISSA MARGARETH GONCHO - OAB:31.760, 

LUCIANA AVENDA DE OLIVEIRA - OAB:29.421-B, MARCIA APARECIDA 

DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:17845/O

 O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).No caso em apreço, 

consigna-se que os embargantes visam à reapreciação de matéria já 

preclusa, visto a suposta omissão estaria presente na decisão de emenda 

à fl. 53, a qual não fora objeto de irresignação pela parte.Contudo, visam 

os embargantes esclarecimentos quanto a concessão ou não dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas físicas que 

integram o polo ativo da lide.Extrai-se da decisão de fl. 53 que o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita se estendeu a todo o polo 

ativo da presente demanda, não havendo que se falar em omissão.No 

entanto, os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita podem ser revistos a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.Vê-se dos autos que os embargantes 

colacionaram documentos comprobatórios de suas respectivas rendas, o 

que corrobora com as informações obtidas através do sistema Bacenjud, 

cujo extrato segue anexo.Desse modo, concedo aos embargantes Sergio 

Henrique Lourenço, Lana Cardoso Ribeiro Lourenço, Maria Creusa Vicari 

Lourenço e Dirceu Lourenço os benefícios da assistência judiciária, nos 

moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.Contudo, consigna-se que a 

assistência judiciária gratuita possui carácter individual e personalíssimo, 

não se aproveitando aos demais litisconsortes que não obtiveram a favor, 

conforme §6º do artigo 99 do Código de Processo Civil (STJ, Resp 

1193795/RS).Destarte, intime-se a parte embargante para efetuar o 

recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230090 Nr: 18574-64.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECANICA IDEAL LTDA ME, ROBERTO DE OLIVEIRA, 

ROSANGELA SILVA VALADARES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898/MT, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o presente feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.Honorários 

advocatícios conforme acordado e custas remanescentes pela parte 

autora, observando-se sua suspensão em razão da gratuidade deferida à 

fl. 141/v.Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, 

homologo-a. Proceda-se desde já o cumprimento integral do acordo, 

arquivando-se posteriormente com as anotações e cautelas legais.Assim, 

determino seja imediatamente expedido alvará no montante de R$ 

48.000,00 à instituição financeira requerida, nos termos do acordo retro, 

observando-se a conta indicada à fl. 317/v. Em havendo eventual valor 

remanescente, o montante deve ser devolvido aos autores, devendo 

estes apresentar os dados bancários para confecção do alvará 

judicial.Apresentados os dados bancários, proceda-se desde já com a 

expedição do competente alvará em favor dos autores na conta 

indicada.Por fim, com fulcro no poder geral de cautela, tendo em vista a 

resposta da Oficial Registradora no ofício nº 10/2018, dando conta que o 

processo de consolidação da posse está prestes a ser realizado, 

aguardando somente liberação por este Juízo para a concretização do 

ato, determino seja oficiado ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca, 

informando que as partes transacionaram e o acordo está devidamente 

homologado, bem como para que se abstenha de proceder com a 

consolidação da propriedade do imóvel objeto da matrícula nº 28.512, até 

que o banco requerido postule o cancelamento do ato e a baixa da 

alienação fiduciária na competente matrícula do bem.Publique-se, 

Registre-se, Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227271 Nr: 16091-61.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andy Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

exequente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

mesmo após ser intimado via DJe e pessoalmente, motivo pelo qual JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito da causa, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno o exequente a 

efetuar o pagamento das custas processuais.Ante a inexistência de 

angularização processual, deixo de promover a condenação em 

honorários sucumbenciais.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 
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cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255327 Nr: 20922-21.2017.811.0055

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇO DE GUINCHO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Ante as argumentações postas na petição retro, defiro o pedido de 

renovação do mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça complementar a certidão de fl. 48, notadamente com provas 

materiais (boletim de ocorrência, fotos, etc.) acerca do suposto acidente 

envolvendo o objeto dos autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185501 Nr: 3162-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DETUMIN BUENO 

RODRIGUES, Oesle Rodrigues, FABIANA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZEQUIEL SERAFIM DA 

PAIXÃO MAZZETO - OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Desse modo, concedo aos executados Oesle Rodrigues e Maria 

Aparecida Detuin Bueno Rodrigues os benefícios da assistência judiciária, 

nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do CPC, destacando-se 

que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.Por outro lado, em que pese Fabiana Rodrigues não ser 

responsável pelo pagamento das custas processuais, certo é que pleiteou 

os benefícios da assistência judiciária gratuita.Consoante consulta ao 

sistema Renajud (fl. 119), constata-se que Fabiana Rodrigues possui oito 

registros em seu nome.Instada a se manifestar, a executada/fiadora 

argumentou que os registros se referem a dois caminhões e seus 

reboques, sendo que o veículo Volvo FH12, placa: KAF8133 foi vendido 

há muito tempo e o veículo Volvo FH540 foi dado como garantia a presente 

execução.Contudo, não há provas nos autos de que o Volvo FH12, placa: 

KAF8133 foi vendido, ao contrário, a executada/fiadora colacionou aos 

autos Certifico de Registro e Licenciamento do veículo, referente ao 

exercício 2017 (fl. 129).Outrossim, a executada/fiadora em nada 

argumentou acerca do veículo Fiat Siena, placa FFN3060.Assim, há 

incongruência entre as informações prestadas pela executada/fiadora, 

vez que afirma apenas possuir em seu nome dois caminhões, sendo que o 

veículo Volvo FH12, placa: KAF8133 foi vendido há muito tempo, mas 

colaciona aos autos CRV2017.Desse modo, indefiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita pleiteado pela executada/fiadora Fabiana 

Rodrigues.Outrossim, considerando-se o cumprimento dos itens “a” e “b” 

da cláusula 2ª do acordo, determino que expeça-se o necessário para o 

levantamento da averbação da averbação existente junto a matrícula 

8.478 do Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT.Com fulcro no 

artigo 922 do Código de Processo Civil, suspenda-se os autos até 

15/10/2022, prazo para o cumprimento integral da obrigação.Certificado o 

decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se as partes para 

se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos para análise da 

extinção da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243962 Nr: 11957-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON RIBEIRO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de ação de busca e apreensão. O requerente em fl. 36 requer 

diligência para localização do endereço do requerido via Bacenjud Infojud 

com fins de efetivar a citação deste. Contudo, considerando que o 

Sistema Infoseg abrange as informações de endereços junto à Receita 

Federal, surtindo o mesmo resultado, entendo pertinente as buscas junto a 

este sistema para tentativa de localização do endereço atualizado da parte 

executada.

Outrossim, compulsando detidamente aos autos, verifica-se as várias 

tentativas frustradas de localização dos executados, razão pela qual 

diligencie-se junto aos demais sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça, na tentativa de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectivas citação com as advertências 

legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 250154 Nr: 16714-91.2017.811.0055

 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 CHIERIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por José Carlos 

Skryszowski Júnior em face de José Carlos Chierigatti, visando o 

recebimento de valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 241).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174608 Nr: 16513-07.2014.811.0055

 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: ORANDI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO SISTEMAS DE PROTESE LTDA
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 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:

 Vistos,

Considerando-se que já foi deferida a compensação, desnecessária a 

remessa de novos boletos, bastando ao autor apresentar a memória 

atualziada de seu crédido.

Após apresentada a memória do crédio já compnsado, cumpra-se 

integralmente a decisão de fls. 126

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260536 Nr: 25228-33.2017.811.0055

 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): GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS QUANTO A PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA 

ASFLS. 63-110, I ONDE ESTA DANDO POR CITADOS DA PRESENTE 

AÇÃO, BEM COMO INDICANDO BENS A GARANTIA , NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131524 Nr: 1261-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SALES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO NARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

DEFIRO a intimação por edital de NIVALDO NARDONI da penhora efetuada 

à fl. 112.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de intimação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Certificado o transcurso do prazo para impugnação da penhora de fls. 

122, proceda-se com a liberação dos valores penhorados em favor do 

exequente, observando a conta indicada à fl. 127.

Em seguida, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134342 Nr: 4412-40.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LIMA DE BARROS IGNÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102-B/PR, MILKEN JACQUELINE CENERINI JACOMINI - 

OAB:31722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Ante o pedido retro, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143894 Nr: 3464-64.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA SOMENZARI DA SILVA, 

BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Intimação da parte para AUTORA RAFAEL SOARES MARTINAZO NA 

PESSOA DOS EU ADVOGADO manifestar no prazo de 15 dias quanto ao 

cálculo do contador judicial juntada aos autos as folhas 356/361 E 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE BANCO ITAU UNIBANCO S/A 

ACOSTADA AS FLS. 3645, NO PRAO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246307 Nr: 13842-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HANNA KÁGIZA POMAR 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19103, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.Por outro 

lado, dou-me por ciente da decisão no Agravo de Instrumento n.º 

1000855-52.2018.8.11.000 (fls. 1.855/1.857).Outrossim, cumpre-se 

apontar que a suspensão deferida pelo acordão supra em nada obsta a 

realização de audiência de conciliação, visto que sequer foi objeto do 

agravo de instrumento, razão pela qual mantenho a audiência outrora 

designada.Consigo que os valores bloqueados em duplicidade foram 

devidamente liberados por este Juízo, nos termos do §1º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Por fim, aguarde-se a realização de audiência de 

conciliação, visto sua proximidade.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224563 Nr: 13854-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR para manifestar, no prazo legal, requerendo o que 

de direito acerca da certidão do oficial de justiça: Certifico que em 
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cumprimento ao r. mandado efetuei diversas diligências mas não foi 

possível localizar e aprender os bens mencionados pois não encontrei os 

bens nem o devedor, sendo que efetuei diligências na rodovia MT 170, Km 

74 próximo à Itamarati Norte) e em outras direções, sendo a antiga BR 364 

e Rodovia MT 358 Mas nada encontrei. Informo ainda que a Distribuidora 

três Irmãos não existe mais na Av. Brasil, Vila Alta, em Tangará da Serra e 

ali há outro estabelecimento comercial/rural, fazenda Querência, há cerca 

de 2 anos, que lá desconhecem a empresa devedora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260786 Nr: 25443-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBL ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483-A/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por José 

Schmidt em face de MLB Alimentos S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 139/141 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo de execução, na forma dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Honorários conforme pactuado e eventuais custas finais ao encargo da 

executada, conforme entabulado no acordo.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200694 Nr: 15269-09.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADALTON DA SILVA & CIA LTDA, JOSE 

ADALTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o esgotamento das diligências para tentativa de 

localização do(s) requerido(s), nos termos do §3º do art. 256 do CPC, 

DEFIRO a citação por edital de JOSE ADALTON DA SILVA pelo prazo de 

20 (vinte) dias, devendo a parte autora providenciar o necessário.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação e de 

apresentação da resposta ou pagamento sem providência pelas 

demandadas, fica desde logo nomeado curador daquela a Defensoria 

Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, para apresentação das defesas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155927 Nr: 4535-67.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE MARIA NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para promover o prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141335 Nr: 661-11.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE GONÇALVES LOPES, EDNO MANOEL 

DA SILVA

 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, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Oeste do Mato Grosso LTDA 

em face de Tatiane Gonçalves Lopes e Edno Manoel da Silva, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 222/223 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo de execução, na forma dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e 

eventuais custas finais ao encargo dos executados, conforme entabulado 

no acordo.Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, 

proceda-se desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se 

posteriormente com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 54251 Nr: 3845-82.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA KATUCHA 

GALLI - OAB:260286, JOÃO CARLOS GALLI - OAB:4.661-A, WAYNE 

ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Carlos Alberto de 

Alencar França em face de Wilson Galli, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Foi realizada penhora no rosto dos autos do processo código 1290, sendo 

transferido o valor para o presente feito.

Por conseguinte ante a inércia do executado em manifestar-se quanto à 

penhora e respectiva vinculação, foi levantado alvará em favor do 

exequente, conforme fls. 394.

Em seguida, os autos vieram conclusos.
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É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222099 Nr: 11774-20.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Marcelo Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO TEIXEIRA BELAI, RONAN MARCELO 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 

OAB:5475, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 5.475, 

RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA EMILIO TEIXEIRA 

BELAI PARA COLACIONAR AOS AUTOS ANUENCIA DO EMBARGOS 

PARA A LIBERAÇÃO DE R$ 10.000,00 EM SEU FAVOR, TUDO D 

CONFORMIDADE COM O DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO: 

Vistos.Intime-se o patrono do embargado Emilio Teixeira Belai para 

colacionar aos autos anuência do embargado para liberação de R$ 

10.000,00 em seu favor, uma vez que inexiste previsão neste sentido no 

acordo homologado em Juízo (fl.108/v).

Com a resposta, voltem-me para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138955 Nr: 9393-15.2011.811.0055

 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: ISAIAS VICTOR DA ROCHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:15134 OAB/ES, MARCELO DOS SANTOS FOREZE - OAB:OAB/RJ 

190.324, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

AZEVEDO SETTE - OAB:134.486, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 Oficie-se ao Detran/ MT para que proceda a baixa do gravame e leasing 

do veículo objeto dos autos, no prazo legal.

Em seguida, na ausência de requerimentos, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e as anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141458 Nr: 804-97.2012.811.0055

 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: GILMAR GOMES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOSEG - SEGURANÇA PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4617/MT

 Outrossim, intime-se os advogados exequentes Willian e Walmir 

Machiaveli para demonstrar que não mais subsistem os requisitos para a 

manutenção do benefício da assistência judiciária ao autor, sob pena de 

indeferimento do pedido de cumprimento de sentença de fls. 954/v e 

arquivamento.Apresentada manifestação, voltem-me para deliberação.No 

que tange o pedido de cumprimento de sentença da condenação intime-se 

o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a dívida, custas 

e despesas processuais (fl.953), no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da intimação.Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.Sendo pago o 

valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem contraposições, 

expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, atentando-se à 

Secretaria para os poderes outorgados na procuração.Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de 

advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a parte 

exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com a 

inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.Outrossim, na inexistência de recurso pendente e 

transcorrido o prazo do artigo 523, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à 

Secretaria a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que 

servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do CPC.Destarte, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de retificar a 

autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença somente em face dos advogados exequentes e 

Copel Agropecuária S/A.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132438 Nr: 2298-31.2011.811.0055

 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: Rafael Crestani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 Os pedidos foram julgados improcedentes e o autor condenado ao 

pagamento de custas e honorários de sucumbência em 10 % sob o valor 

da causa O autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (fls. 403/404. 

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 

425/456), sob o argumento de sentença extra petita, requerendo sua 

anulação, e subsidiariamente requereu o provimento do recurso para 

reconhecer e condenar o requerido em indenização por danos morais, 

materiais e danos pela perda de uma chance.Contrarrazões apresentadas 

às fls. 463/467.Os autos vieram-me conclusos.É o relato necessário. 

Fundamento e decido.Conforme a sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil, quando da interposição da apelação (art. 1.010), os autos 

serão encaminhados ao apelado para a apresentação de contrarrazões (§ 

1º), e eventualmente ao apelante para contra-arrazoar recurso adesivo (§ 

2º).Cumprida tais diligências, o feito será encaminhado ao Tribunal, 

independentemente do juízo de admissibilidade (§ 3º), o qual terá seu 

trâmite a rigor da segunda instância.Assim, retorne o feito à Secretaria, 

uma vez que a conclusão se mostra desnecessária, devendo se atentar 

aos feitos semelhantes, cumprindo com o disposto nos artigos 1.009 e 

seguintes do CPC, diante dos recursos interpostos sob a vigência do atual 

Código de Processo Civil.Outrossim, antes do envio dos autos ao E. TJMT, 

proceda-se com a liberação dos honorários periciais depositado nos autos 

em favor do Instituto de Perícias Científicas, observando-se a conta 

indicada à fl. 459, informando a liberação dos valores à entidade.Assim, 

após o pagamento dos honorários periciais, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para processamento, análise 

e julgamento da insurgência.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231920 Nr: 20811-71.2016.811.0055
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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: NATANEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de reparação decorrentes de acidente de trânsito c/c 

danos morais ajuizado por Natanael da Silva em face de Valdomiro Torres, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 42 postula a parte autora pela desistência da 

ação, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225978 Nr: 15015-02.2016.811.0055

 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: ANGONESE E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:OAB/MT 9.764, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 [...]meio de provas defiro a produção de prova oral, destacando-se 

depoimento pessoal das partes e testemunhas, que devem ser arroladas 

no prazo legal, saindo as partes intimadas, para tanto designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia. 14 de junho de 2018, às 14:00 horas, 

devendo ser Deprecada a oitiva das testemunhas já arroladas pelo autor, 

residente em outras Comarcas.Por fim, determino ainda que se Depreque 

auto de constatação junto a Fazenda Silvestre identificada a fls. 160, 

devendo ser levantada a distância entre o terminal de descarga desta 

propriedade do Agro Norte Armazéns Gerais – Rodovia Br 163, km 853 E 

Deve ainda quando da elaboração do auto de constatação, diligenciar 

junto ao Armazém localizado na Fazenda Silvestre, intimando-se o 

responsável pelo mesmo, para que apresente os borderôs de entrada e 

saída de grãos no período compreendido entre maio e agosto de 2016, 

bem como informe o estoque disponível em tal armazém em favor do autor 

dia-a-dia entre 1 a 25 de junho de 2016, informando inclusive o estoque 

total do armazém em tais datas, e a variedade dos grãos plantados 

naquela fazenda da mencionada safra e o período de colheita da 

mesma..Apresentada a manifestação do requerido quanto aos originais 

apresentados e informado pelo Correio a data de disponibilização do AR, 

voltem-me conclusos para análise quanto a manutenção dos demais 

documentos. No que tange aos documentos cuja intempestividade foi 

reconhecida nestes autos, consigno que se mostra desnecessário o 

desentranhamento dos mesmos, consignando-se apenas que os mesmos 

não serão valorados quando da prolação da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270381 Nr: 1452-67.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGGIANE MARIA FLAUSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Portanto, há demonstração da aparência do bom direito, permitindo 

concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos da 

ocorrência de fraude na contratação trazidos pela parte autora possam 

ser verossímeis. Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos 

requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar a 

suspensão do protesto do Instrumento n.º 17960 em nome de Reggiane 

Maria Flausino, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 

200,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).Nos termos do artigo. 334, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 25 

de abril de 2018, às 13h30min (MT), devendo os autos ser encaminhados 

para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, 

cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio 

centro.Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das 

partes a audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo 

Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido 

inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.Constatando-se 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do Código de 

Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) 

dias, produzindo as provas que entender necessárias.Considerando-se 

que no contrato de fls. 36/41 não consta endereço da requerida Callidiam 

de Souza e Silva, bem como a informação de que a mesma encontra-se 

em local incerto, promovo diligência junto aos sistemas conveniados ao 

Tribunal de Justiça para tentativa de localização de endereço atualizado 

da parte requerida com o fim de promover sua citação, com fulcro no 

princípio da cooperação.Por fim, determino que os documentos de fls. 

76/80 sejam mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141190 Nr: 515-67.2012.811.0055

 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: ELISANGELA ALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12406-A OAB/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SIDNEI FERRARIA - 

OAB:253137

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Elisangela 

Alves Viana, em desfavor de Banco Bradesco S/A objetivando o 

cumprimento das obrigações dispostas no acordo homologado nos 

presentes autos fls. 252, consistente na baixa do gravame no veículo alvo 

da transação.

 Desse modo, nos termos do artigo 513, §2º, I do Código de Processo Civil, 

intime-se a executada, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 

dias, proceda com a baixa do gravame, nos termos do item acordo de fl. 

229 homologado judicialmente, sob pena de aplicação de preceito 

cominatório no valor de R$ 100,00 por dia de descumprimento, até o limite 

de R$ 5.000,00, nos termos do art. 536 e 537 do CPC.

Para a fase de execução, pelo não cumprimento voluntario da obrigação 

pelo requerido, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 269819 Nr: 854-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI ICKERT GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO DE SEU advogado 

habilitado nos autos n.º 0800224-44.2013.801.0001 - 2ª VARA CÍVEL 

COMARCA DE RIO BRANCO - ACRE, para, no prazo legal, apresentar 

resposta, sob pena de revelia, oportunidade em que deverá apresentar o 

relatório financeiro/contábil das contas da autora, bem como do crédito 

existente nas aludidas contas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247252 Nr: 14572-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR CARLOS SOLETTI, MAGALI MARIA LENZ 

SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

I - Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que não foram 

esgotadas as tentativas de localização do requeridos. Nesse passo, 

considerando-se a infrutífera tentativa de localização dos requeridos 

Carlos Alberto e Fernanda Costa, conforme certidão de fl. 130/131 

diligencie-se junto aos órgãos conveniados perante o Tribunal de Justiça, 

na tentativa de localização de endereço daquela.

II - Considerando que foi obtido endereço diverso do que consta nos 

autos, expeça-se mandado de citação com as advertências legais.

III - Frustrada igualmente, voltem-me para apreciação.

IV - Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263534 Nr: 27390-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora para manifestar nos autos quanto 

a carta de CITAÇAO expedida para a CITAÇÃO da parte requerida, bem 

como a intimação para a audiencia designada para o dia 21/03/2018, as 

14:00 horas, , onde as mesmas foram devolvidas pelo correio com a 

informação "ausente", no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 189389 Nr: 6210-94.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso- 

Sicredi em face de Herminio Soares de Oliveira Júnior, visando o 

recebimento do valor principal e dos honorários de sucumbência.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

107/108).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211416 Nr: 3163-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA TIEPPO ROSSI - 

OAB:13.828-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Atente-se à Secretaria quanto ao cumprimento de atos ordinatórios, 

oportunizando-se ao executado o prazo de 15 dias para manifestação 

quanto à conversão do feito e os cálculos apresentados pelo exequente 

às fls. 61/62.

Sem prejuízo da determinação supra, oficie-se à Aprosoja para que 

informe a cotação da soja na cidade de Tangará da Serra em 30/03/2015.

Decorrido o prazo para impugnação, e com a resposta da entidade, 

renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191184 Nr: 7654-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito acerca da certidão do oficial de justiça:Certifico eu, Oficial de 

Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao r. mandado expedido 

pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e extraído dos autos acima 

identificados, e NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER COM A AVALIAÇÃO do 
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veículo indicado no mandado, registrado em nome da requerida KEILA 

JACINTO SIQUEIRA DE SOUZA porque não a encontrei no endereço 

indicado no mandado. Diligenciei ao referido local, no qual fui atendida pela 

requerida e seu marido ELIAS MALAQUIAS DE SOUZA, e eles disseram 

que não possuem veículo algum. Alegaram que o veículo indicado foi 

vendido há mais de 2 anos. Eles não souberam informar para quem 

venderam, tampouco o atual paradeiro do carro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100490 Nr: 7560-98.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. C. AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO 

DONIZETE DE OLIVEIRA, RILZA CRISTINA ZAMPARONI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, ELAYNE CRISTINA DE 

ALMEIDA CAPOROSSI SILVA - OAB:10357, EVARISTO ARAGÃO 

SANTOS - OAB:OAB/PR 24.498, HELLEN GODOY DA COSTA - OAB:, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680/MT, JULIANO 

DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2484-RO, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58822 Nr: 476-46.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PEDRO GELSON DISCONZI, LÚCIO 

RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Ledi Figueiredo Bridi - OAB:9413

 Vistos etc.

Em analise ao teor da certidão de fls. 332, observa-se que esta padece de 

objetividade e clareza quando menciona “tendo em vista às diligências a 

serem realizadas” sic, contudo, não há menção pormenorizada de tais 

diligências e o motivo do vultuoso valor pleiteado, razão pela qual, por 

conta da imprecisão, reputo indevido o complemento da diligência 

pleiteado.

Cientifique-se o Oficial de Justiça para que se abstenha de proceder com 

diligências generalizadas sem qualquer fato concreto e preponderante que 

demonstre sua possível efetividade, e sem a prévia e expressa anuência 

da parte, devendo, quando da realização de pedido de complementação 

para realização dos atos, ou quando já realizada, discriminar as diligências 

de forma pormenorizada e satisfatória, para que possam ser identificadas 

as diligências uma a uma, bem como os motivos da sua valoração.

Outrossim, atente-se a Secretaria Judiciária para se abster em proceder a 

intimação da parte para recolhimento de complementações desta natureza 

com valores vultuosos, sem prévia analise do juízo.

Com a resposta do Oficial de Justiça, voltem-me para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218924 Nr: 9055-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCILENE RANULFA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121450 Nr: 555-20.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VENTURINI, CESAR TADEU LONDERO, 

GENESIO VENTURINI, IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 eitere-se a intimação da parte exequente para manifestação quanto à 

certidão de fl. 145.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173959 Nr: 15756-13.2014.811.0055

 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: ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XP INVESTIMENTOS E CORRETORA DE 

CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, ASP AGENTES DE 

INVESTIMENTOS, JOSÉ LEÃO PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CUNHA DE 

ALMEIDA - OAB:144.640/RJ, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:6358, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662, 

PEDRO MADUREIRA DE PINHO - OAB:156.853/RJ, VALDRIANGELO 

SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 Desse modo, deve ser reconhecida a relação de consumo existente entre 

a pessoa natural, que visa a atender necessidades próprias, e as 

sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de 

corretagem de valores e títulos mobiliários.Por conseguinte, defiro a 

inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor.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.As partes são capazes e estão 

representadas, e não havendo prejudiciais de mérito a serem analisadas, 

declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido da demanda: 

I) a obrigação dos requeridos ASP Agentes e José Leão em relação ao 

contrato celebrado entre o autor e a requerida XP Investimentos; II) a 

existência ou não de dano indenizável e sua extensão; III) a existência ou 

não de conduta culposa por qualquer das requeridas; IV) existência ou 

não de nexo causal.Considerando que a matéria fática permite ampla 

dilação probatória, defiro a produção de prova oral das testemunhas a 

serem arroladas e a colheita do depoimento pessoal da parte.Designo, 

para ter lugar audiência de conciliação, instrução e julgamento, o dia 10 de 

abril de 2018, às 14h00min (MT).Faculto às partes a oportunidade de 

apresentar rol de testemunhas no prazo do artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil, devendo os patronos se atentarem as diligências e prazos 

postos no artigo 455, do Código de Processo Civil.Para tanto, determino 

que se diligencie junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça, na tentativa de localização de endereço atualizado do mesmo, 

com o fim de proceder sua intimação para o ato.Intimem-se pessoalmente 

as partes para comparecimento na audiência.Caso haja carta precatória a 

ser expedida, o prazo para cumprimento é de 60 (sessenta) dias, 

providenciando a parte interessada as quantias para as despesas 

necessárias, bem como o cumprimento, sob pena de se declarar 

encerrada a instrução

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 24198-60.2017.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: douglas mangini russo - 

OAB:269.792/OAB/SP, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

Kamila ariane da silva - OAB:358.182/oab/sp, WILKER CHRISTI 

CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Em que pese à impugnação apresentada pela requerida Franchini 

Materiais para Construção Ltda., reputo de rigor o seu indeferimento, vez 

que o perito respeitou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade 

do objeto a ser periciado. Convém ressaltar que a requerida sustenta em 

suas argumentações que o tempo e valor da perícia a ser realizada 

encontra-se em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo IBAPE, 

contudo não colaciona aos autos cópia da mencionada tabela de 

honorários. Em pesquisa realizada junto ao sítio eletrônico do Instituto 

Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Mato Grosso – 

IBAPE-MT localizou-se Regulamento de honorários para avaliações e 

perícias de engenharia datado de 2015, com o estabelecimento de Tabela 

de honorários mínimos anexa. Extrai-se do regulamento que nas 

avaliações de bens previstos na NBR 14653 (Norma Brasileira de 

avaliação de bens), com fim de garantir qualidade e fundamentação no 

trabalho a ser realizado, o IBAPE-MT estipula como tempo mínimo 

necessário 24 horas de trabalho e honorários mínimos correspondentes 

de R$ 7.200,00, sendo que a remuneração é calculada com custo de R$ 

300,00 por hora, conforme artigos 13 e 14. Consigna-se que o custo por 

hora não abrange as despesas para a realização do serviço, como 

transporte, estadia, cópia de documentos, autenticação e pareceres, em 

consonância com o estabelecido no artigo 10 c/c parágrafo único do artigo 

13. Além disso, as sugestões apresentadas pelo Instituto Brasileiro de 

Avaliações e Perícias de Engenharia são valores mínimos a serem 

arbitrados em perícias nas áreas de engenharia, datado do ano de 2015. 

Desse modo, reputo que o tempo despendido para a realização da perícia, 

bem como o valor proposto de perito são condizentes com o trabalho a ser 

realizado. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e 

HOMOLOGO a proposta de honorários periciais. Prossiga-se o feito em 

seus ulteriores termos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135383 Nr: 5564-26.2011.811.0055

 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: IVONETE MARIA DA SILVA-ME, IVONETE MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA NA PESSOA DOS 

SEU ADVOGADO PARA INFORMAR NOS AUTOS OS DADOS 

NECESSARIOS PARA LEVANTAMENTO DE ALVARA, COMO SENDO CPF 

EM CASO DE PESSOA FISICA E CNPJ EM CASO DE PESSOA JURIDIA, 

BANCO, NUMERO DE BANCO, AGENCIA , CONTA CORRENTE, NO PRAZO 

LEGAL;.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264074 Nr: 27714-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA, HELIO 

CLEMENTINO DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT, BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919/MT, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909, LUIZA BORGES 

SILVA THÉ FREIRE - OAB:11.248, MURILO ROCHA FERREIRA - 

OAB:37436/GO

 Assim sendo, inobstante a necessidade de adequação do feito, chamo o 

mesmo à ordem, e declaro-me INCOMPETENTE para processar o julgar a 

presente demanda, devendo os autos serem remetidos ao juízo da 4ª Vara 

Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos termos do art. 64, § 4.º, do 

NCPC.Consigno que apesar da seriedade dos fatos narrados na inicial e 

de que de fato parte dos efeitos pretendidos pela Autora Popular com a 

desconstituição dos Decretos nº 345 e 371/2017, seja a não realização de 

Audiência Publica agendada para o dia 10.11.2017, às 9:00 horas, não 

vislumbro da simples realização de tal a Audiência Pública qualquer efeito 

concreto apto a gerar prejuízos ao Erário Público, apto a justificar a análise 

do pedido liminar por Juízo Incompetente ou justifique a remessa do mesmo 

ao Plantão Judicial, sendo certo que a análise da tutela de urgência pelo 

Juízo Competente, mesmo que após a realização de tal Audiência Pública 

poderá suspender quaisquer efeitos concretos dos Decretos n. 345 e 

371/2017, ora impugnados, sem qualquer risco ao resultado útil do 

presente processo, no que tange a tutela do interesse público.Ante o 

exposto, remeta-se os autos ao juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Tangará da Serra..Tangará da Serra-MT, 9 de novembro de 2017Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228174 Nr: 16864-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BELARMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial. O exequente em fl. 

67 requer diligência para localização do endereço dos executados via 

Bacenjud Infojud, Infoseg e Siel com fins de efetivar a citação deste. 

Contudo, considerando que o Sistema Infoseg abrange as informações de 

endereços junto à Receita Federal, surtindo o mesmo resultado, entendo 

pertinente as buscas junto a este sistema para tentativa de localização do 

endereço atualizado da parte executada.

Outrossim, compulsando detidamente aos autos, verifica-se as várias 

tentativas frustradas de localização do executado, razão pela qual 

diligencie-se junto aos demais sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça, na tentativa de localização de endereço.

Considerando que foram obtidos diversos endereços, expeça-se 

mandado de citação com as advertências legais aos endereços novos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147138 Nr: 6909-90.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CAVALARI, ANGELO ANTONIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão de 

folhas 303.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18287 Nr: 762-97.2002.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN, NEURI CARLOS 

HEEMANN-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 
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OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 15(quinze) dias, para a que 

a parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.362.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264115 Nr: 27750-33.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON RIBEIRO RANGEL, ZILMA RIBEIRO 

LOURENÇO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Alexandro Costa Pinheiro em 

desfavor Wilton Ribeiro Rangel e Zilma Ribeiro Lourenço Rangel, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 15h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Por fim, analisando as razões apresentadas pelo agravante às fls. 52/64, 

não vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a modificação 

da decisão de fl. 50, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios 

fundamentos (RAI nº. 74883/2016).

Remetam-se as informações ao I. Relator.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142088 Nr: 1452-77.2012.811.0055

 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: MARCY LUCY SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos em correição permanente,

A despeito do pedido de cobrança dos honorários sucumbênciais já ter 

sido afastada e certo que pende nos autos pedido de reconsideração de 

fls. 205 que não foi expressamente apreciada pelo despacho de fls. 212.

Assim, para complementação do despacho retro de rigor o indeferimento 

do pedido de reconsideração de fls. 205, visto que a compensação dos 

honorários foi deterimanda por sentença e mantida em acórdão prolatado 

antes da vigência do Novo CP, sendo ináplicavel a vedação apresentada, 

ademais é certo que houve o transito em julgado de tal compensção, 

sendo inviável a modificação de tal julgado por simples petição nos autos.

Outrossim, certificado o trânsito da presente decisão, cumpra-se o 

despacho de fls.212.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 239925 Nr: 7737-13.2017.811.0055

 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: UZIAS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Vistos,

Considerando-se que ante a ausência de pactuação especifica se mostra 

inviável a capitalização dos juros moratórios, se mostrando adequada a 

utilização do INPC como indice para a atualização monetária , oportunizo 

ao exequente nova emenda ao pedido de cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 238029 Nr: 5243-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BARBOSA CHIQUESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 Execução Número: 5243-78.2017.811.0055

Nome Reeducando: Paulo Sergio Barbosa Chiquesi

Condenações:

Pena: 2a 6m 0d

Data Condenação: 10/11/2013

Data do Fato: 02/02/2011

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 5a 5m 10d

Data Condenação: 10/11/2013

Data do Fato: 10/11/2013

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 2a 8m 10d

Data Condenação: 16/11/2016

Data do Fato: 08/06/2016

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Detrações:

 Data Inicial:03/01/2012

Data Final:23/03/2012

Interrupções

 Data Inicial:

Data Final:

Data de Prisão Definitiva: 10/11/2013

Regime atual: Aberto

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Condicional

Data base para progressão: 24/05/2017

Data para progressão de regime: 19/08/2018

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 10/11/2013

Data Livramento Condicional: 14/02/2019

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 6a 7m 27d

Pena Cumprida até data Atual: 3a 11m 22d

Data do Término da Pena: 09/11/2024

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 233629 Nr: 22412-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 Intimação do patrono do réu para ciencia acerca da expedição de carta 

precatória para a comarca de Rosário Oeste-MT a fim de inquirir a 

testemunha Sandra Mara Calixto e para comarca de Nova Mutum-MT a fim 

de inquirir Clayton Fabiano Servilha Pereira e Raissa da Rocha Serevilha 

Pereira.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 228333 Nr: 16990-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO FERNANDES DE LIMA, ANDERSON DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHOS - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - OAB:4.306/MT

 Vistos.

Inicialmente observando a preliminar arguida, vejo que não merece 

acolhimento, posto que está relacionados diretamente com o mérito da 

demanda.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Dario Fernandes de 

Lima e Anderson de Almeida, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16/05/2018, às 13h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Destaco que o gestor judiciário deverá examinar o processo a fim de 

verificar se todas as providências para a realização da audiência foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do Art. 338 da CNGC.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 254648 Nr: 20368-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN OLIVEIRA WANDSCHEER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 20368-86.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 254648.

Vistos.

1) INTIME-SE o advogado do recuperando, para se manifestar acerca da 

decisão de fls. 175 verso.

2) AGUARDE-SE o cumprimento da pena em cartório, observando as 

futuras progressões (11/11/2022 - SEMIABERTO), e/ou eventual remição 

de pena.

CUMPRA-SE

Tangará da Serra, 09 de março de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito, em Substituição Legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 223517 Nr: 12867-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIS LONGARETTI SARRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - 

OAB:19039-A

 Autos nº: 12867-18.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 223517.

Vistos em correição.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 16 de maio de 2018, 

às 14:00 horas.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 01-E).

4. Com relação às testemunhas “arroladas” na defesa (fls. 39), fica 

DEFERIDA apenas a oitiva de Orlando Rodrigues e Rose de Tal, devendo o 

advogado trazê-las à audiência designada, independentemente de 

intimação, porquanto não constam seus dados dos autos, sob as penas 

da lei.

4.1. Com relação à testemunha “e outro” indicada também pela defesa, 

INDEFIRO sua oitiva, porquanto não indicada nem mesmo pelo prenome ou 

alcunha, de maneira que aceitar a indicação de qualquer pessoa não 

previamente identificada fora do prazo para apresentação de defesa 

prévia seria uma forma de burlar a preclusão para apresentação do rol de 

testemunhas.

 5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do Réu.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000380-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 
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Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010129-86.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO HENRIQUE FREIHEIT CORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000678-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILTON ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 12 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000147-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 12110535 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 12 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000578-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BIZELLI (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 13/06/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA SEVERINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à Audiência conciliação redesignada 

para 07/06/2018 09:15 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GOMES (REQUERENTE)

EDSON PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI 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 

redesignada para 07/06/2018 às 09:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI 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 

redesignada para 07/06/2018, às 09:45 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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 

redesignada para o dia 07/06/2018, às 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOIFF ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

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 

redesignada para o dia 13/06/2018, às 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL 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 

redesignada para o dia 13/06/2018, às 14H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELI SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 

redesignada para o dia 13/06/2018, às 15H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYS CRISTINA SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 13/06/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MARIANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 14/06/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE VINICIUS DA SILVA BONASSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ROGERIO FRANCA PRADO (REQUERIDO)

FABIO NOLASCO GUIMARAES (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 13/06/2018, às 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO JOSE RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 13/06/2018, às 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ANGONESE CADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-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)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, para que 

se manifeste nos autos no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para o dia 28 de junho de 2018, às 09h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus Procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 04 de julho de 2018, às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA GISELE DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus Procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 28 de junho de 2018, às 09h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ARAUJO GALHARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus Procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 28 de junho de 2018, às 09h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE RODRIGUES SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus Procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 28 de junho de 2018, às 10h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus Procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 04 de julho de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LUIZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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 Redesignada para 04 de Julho de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIAN SANCHES PICCOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANDA SECURITY BRASIL SOFTWARE E SERVICOS DE INFORMATICA 

LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 04 de Julho de 2018, às 15h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 04 de Julho de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL AGRO COM. DE FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA 

(REQUERENTE)

LUIS FERNANDO SCHIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 04 de Julho de 2018, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARTA DA SILVA SANTOS FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seu Procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 04 de Julho de 2018, às 14h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus Procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 04 de Julho de 2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CAETANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus Procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para 05 de Julho de 2018, às 09h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, da decisão 

proferida nos autos, bem como intimo para Audiência de Conciliação 

designada para 20 de Junho de 2018, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011682-03.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIANO BRIDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROGERIO BOTARO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VASNI FIGUEIREDO MARISCO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA DE LURDES SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000635-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERNANDES MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 05 de Julho de 2018, às 08h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DE CARVALHO AUED - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010024-07.2017.8.11.0055 REQUERENTE: TANGARA 

SHOPPING CENTER REQUERIDO: M. DE CARVALHO AUED - ME Vistos 

etc., Inicialmente, acolho o pedido de chamamento do feito à ordem do ID 

10090083. Compulsando os autos, verifico a inexistência de pedido para 

suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Portanto, 

acolho o chamamento do feito à ordem para anular o despacho de 

suspensão dos autos deferido no ID. 9880552. 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. Analisando os autos, verifica-se, que a requerida foi 

devidamente citada, compareceu à audiência de conciliação, todavia, 

deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação de defesa. O 

enunciado 11 do FONAJE, diz que a ausência da contestação em tempo e 

modo determinado, é suficiente para a decretação da revelia, e como 

consequência a aplicação de seus efeitos. Assim, decreto à revelia da 

parte requerida. Trata-se de Ação de Cobrança de Taxas de Condomínio 

proposta por Tangará Shopping Center em desfavor de M.de Carvalho 

Aued – ME, na qual pleiteia o recebimento das taxas condominiais 

inadimplidas na quantia de R$ 21.034,95 (vinte e um mil, trinta e quatro 

reais e noventa e cinco centavos), acrescida de 20% (vinte por cento) de 

honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 134º da Convenção do 

Condomínio. Requer ainda, o pagamento das taxas de condomínio a 

vencer cujas deverão ser apuradas em liquidação de sentença. Em 

análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil, que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito, e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida no 

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. Como dito acima, a requerida não apresentou defesa, 

todavia, depreende-se da ata da audiência de conciliação que esta 

reconheceu estar inadimplente com o débito mencionado pela autora. 

Sendo assim, restou nítido que a parte ré reconhece a relação jurídica, 

bem como a dívida ora mencionada. Logo, não tendo a reclamada 

apresentado nenhuma prova em sua defesa, a procedência do pedido de 

condenação ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas é a 

medida que se impõe. Em relação ao pedido de condenação em honorários 

advocatícios, tenho por indeferir, eis que a sua aplicação não se coaduna 

com o que dispõe o artigo 55, da Lei 9.099/95. No que tange ao último 

requerimento (o pagamento das taxas de condomínio a vencer), também 

opino pelo seu indeferimento, tendo em vista que no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis é expressamente vedada a formulação de pedido 

genérico, de modo a se evitar a prolação de sentença ilíquida, conforme 

determina o artigo 38, parágrafo único da Lei 9.099/95). Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na peça inicial, para 

condenar a reclamada no montante correspondente ao valor pleiteado 

inicialmente, R$ 21.034,95 (vinte e um mil, trinta e quatro reais e noventa e 

cinco centavos), acrescido de correção monetária medida pelo INPC e 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento de cada 

parcela vencida e não paga, e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

do débito (art. 1.336, § 1º, CC). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 
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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. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

VISTOS. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 

9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. 

Verificado o teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no 

art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza 

seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA - MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Tangará da Serra - MT, 13 de março 

de 2018. EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ANGELO JUDAI 

JUNIOR NÚMERO DO PROCESSO: 1000694-71.2018.811.0055 (PJE) 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARTE 

RECLAMANTE: MARIA JOSE DA CONCEICAO. PARTE RECLAMADA: OI 

S.A., RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209, BAIRRO CENTRO, CPA II, CUIABÁ, 

78055-312. FINALIDADE: Proceder a CITAÇÃO e a INTIMAÇÃO da PARTE 

RECLAMADA, acima qualificada, para comparecer a audiência de 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de Julho de 2018, 

às 13h30min, na sede do juízo abaixo informado, podendo, se assim o 

quiser, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA: O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na 

audiência a de conciliação ou no prazo de 05(cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia, (enunciado 04 do Encontro 

dos Juízes dos Juizados Especiais/MT), sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. 

OBSERVAÇÃO: Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, 

cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. 

Deverá(ão) o(a, s) intimado(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portanto documentos pessoais. Atenciosamente, Luciana Tognon Gestora 

Judiciária Sede do juizado e Informações: Av. Presidente Tancredo de 

Almeida Neves, Nº 1220-N Bairro: Jardim Mirante - Cidade: Tangará da 

Serra-MT Cep:78300000 - Fone: (65) 3339-2700. JMC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 19 de Julho de 2018, às 10h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEZILEY CRISTIANE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 19 de Julho de 2018, às 10h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO PEDRO RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 18 de Julho de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 12 de Julho de 2018, às 09h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS AGRA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENERANDA ALICE QUEZADA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 12 de Julho de 2018, às 09h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000416-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Tangará da Serra (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000416-07.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ROGER PEREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 

nº 12.153/2009, deixo de exarar o relatório. O deslinde das questões de 

fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia ou em 

audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, 

ex vi do art. 355, inciso I do CPC. Preliminar - Da Revelia Constata-se que o 
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Município de Tangará da Serra apresentou defesa fora do prazo, assim, 

decreto sua revelia, todavia, o efeito material da revela não pode ser 

aplicado, haja vista que é indisponível o direito tutelado. Prescrição Rejeito 

a preliminar levantada pelo Município, uma vez que o prazo prescricional 

neste caso é de 05 (cinco) anos. Mérito O reclamante ajuizou a presente 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, aduzindo, em síntese, 

que no final do ano de 2013, houve uma campanha denominada “emplaca 

Tangará”, a qual havia a promessa de que se os munícipes transferissem 

seu veículo para o Município de Tangará da Serra, o ente municipal 

ressarciria os valores referente as taxas de transferência. Aduz também, 

que providenciou a transferência do seu veículo automotor, entretanto, 

não obteve êxito no ressarcimento do valor de R$ 317,00 (trezentos e 

dezessete reais), diante desses fatos postula pela condenação em danos 

morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sob alegação de 

propaganda enganosa. O Município de Tangará da Serra apresentou 

defesa de bloqueio, aduzindo, ausência dos requisitos caracterizadores 

do dever de indenizar. Após cuidadosa análise dos fatos e documentos 

juntados à inicial e no decorrer da ação, tenho inexistir razão à parte 

promovente. Em que pese a edição da Lei nº. 4.161, de 12 de dezembro 

de 2013, autorizar o Poder Executivo Municipal a realizar a campanha 

denominada de “Emplaca Tangará”, verifica-se, para sua eficácia seria 

necessário a edição de um decreto regulamentador regendo as normas 

desta lei, conforme consta no artigo 1º, parágrafo único, veja-se: “Art.1º - 

(...) Parágrafo único. A campanha terá início em 01 de janeiro de 2014 e 

seu prazo de duração é indeterminado, ficando a critério do Administrador 

a sua implementação” - destaquei. Depreende-se, que o Município de 

Tangará por meio da sua Secretaria Municipal de Fazenda decidiu por não 

colocá-la em prática, em decorrência da necessidade de aplicação de 

diversos procedimentos administrativos, com isso, inexiste o dever de 

indenizar por parte do Município. Outrossim, não há documento probatório 

que comprove a implementação da referida campanha por parte do poder 

público e, por consequência, não deve ser reconhecido a ocorrência de 

dano moral no caso em tela. Neste contexto, no presente caso, não 

vislumbro razão a parte promovente, tendo em vista, a não comprovação 

dos fatos narrados e, portanto, os pedidos devem ser julgados 

improcedentes. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da parte promovente, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Postas estas razões, 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. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo VISTOS. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos 

autos e da sentença proferida, com fundamento no art. 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza seus legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA COSTA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 19 de Julho de 2018, às 08h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY GABRIELA ROMERO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 18 de Julho de 2018, às 16h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 19 de Julho de 2018, às 08h15min.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000634-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ISABEL BALANSIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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, 13 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011929-18.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE DE ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição de id 12069185. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, que deverão ser 

depositados em conta indicada pela profissional responsável pelos 

Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria Municipal de Saúde, 

Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro servidor que atue em 

sua substituição indicado pelo Município, que deverá providenciar 

imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este Juízo. Deverá 

o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, 

§ 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota fiscal com a devida 

especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma 
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analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os reclamados a fim de 

que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre a prestação de 

contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, certifique-se acerca da 

regular citação, apresentação de resposta ou eventual decurso de prazo, 

tornando os autos conclusos para sentença ou outras deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 13 de março 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL LIMA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 19 de Julho de 2018, às 09h00min.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010616-61.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DOMINGUES DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIO DOMINGUES DA SILVA (EXECUTADO)

SERRA AZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT0014312A (ADVOGADO)

TIAGO STURM DA ROCHA OAB - MT22381/B-B (ADVOGADO)

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 11602492. 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: 1000862-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR GERALDO GOTARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI ELISBAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT0012919A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011148-30.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. 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, 

intime-se o exequente para manifestação em 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de março 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000632-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE LIMA PEGNORATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. REGINA DE LIMA PEGNORATTO ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear Cirurgia Geral de 

Colecistectomia e Hérnia, necessário ao restabelecimento de sua saúde. 

Alega a reclamante que foi diagnosticada com Colecistite Calculosa e, por 

essa razão necessita, em caráter de urgência, de se submeter ao 

procedimento citado, não fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Por essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal 

e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, 

o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT informou que é imprescindível o envio de 

exames que comprovem a urgência, para proferir parecer técnico. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, a reclamante apresenta Colecistite Calculosa e precisa 

de tratamento adequado o que só é possível mediante a realização do 

procedimento solicitado ao Poder Público. Contudo, a reclamante afirma 

ser desprovida de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o 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. Para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 
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direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que a 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir a cirurgia através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que a 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante, 

no prazo de 5 (cinco) dias, cirurgia GERAL DE COLECISTITE E HÉRNIA 

HIATAL E ABDOMINAL, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta 

de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, 

vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 
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ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

13 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000627-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. ROSELI MOREIRA ajuizou a presente ação de obrigação de fazer 

com pedido de medida de urgência em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que seja 

determinado aos reclamados o fornecimento de medicamento descrito na 

inicial em razão de sua situação peculiar de saúde e da impossibilidade 

financeira de arcar com a aquisição periódica do fármaco. Conforme 

expõe na inicial, a reclamante é portador a de Hipertensão Pulmonar, 

tendo-lhe sido prescrito o uso do medicamento SILDENAFILA que é de alto 

custo e não foi fornecidos pelos reclamados por intermédio do Sistema 

Único de Saúde. Por essas razões, fundamentado em dispositivos da 

Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, 

lato sensu, o dever de fornecimento dos mencionados medicamentos e 

requer, em razão da urgência própria ao caso, o deferimento de medida 

liminar inaudita altera parte, compelindo os reclamados a fornecê-lo, por 

tempo indeterminado, sob pena de bloqueio. Instado a se manifestar o NAT 

elaborou parecer técnico informando apenas que o medicamento é 

contemplado pelo SUS. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do 

exórdio e dos documentos a ela acostados, a reclamante apresenta 

diagnóstico de Hipertensão Pulmonar que, conforme demonstrado na 

inicial, precisa de tratamento adequado o que só é possível mediante a 

ingestão do medicamento solicitado ao Poder Público. Contudo, a 

reclamante afirma ser desprovida de recursos financeiros suficientes 

para custear a aquisição periódica do medicamento necessário para seu 

tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise 

da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A verossimilhança ou probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com o 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. Para a averiguação da tutela 

específica pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme 

dispõe o art. 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, 

estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É 

visível a hipossuficiência da reclamante, tanto que necessitou da atuação 

da Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, 

não conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do 

medicamento prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de 

seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” E para atendimento das 

normas em evidência, o Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 

1.554/2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem 

seguidas para os casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de 

medicamentos que sejam de alto custo, revelando que a própria 

administração pública tem ciência da obrigação que tem de atender os 

hipossuficientes. Nesse aspecto, insta salientar que a reclamante 

demonstrou ter tentado conseguir o medicamento através da rede 

municipal de saúde, que informou que o fármaco não está disponível. 

Cumprida, nesse passo, a recomendação constante do art. 1º, § 1º, da 

Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos jurisprudenciais, é 

inegável o dever solidário dos vários entes da federação, em garantir 

integral tratamento de saúde àqueles que o necessitam: STF-0058774) 

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER 

DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. 

EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 

ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao 

Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da 

população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando 

essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, 

responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da 
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questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar o estado 

de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa do Poder Público em fornecer os medicamentos o que demonstra 

que a reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneçam os medicamentos vindicados pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento da reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do medicamento, sob pena de perda 

da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento SILDENAFILA em 

quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade 

noticiada na petição inicial. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 13 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000630-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. REJANE SILVA DOS SANTOS ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de medida de urgência em face do 
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ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que seja determinado aos reclamados o fornecimento de 

medicamentos descritos na inicial em razão de sua situação peculiar de 

saúde e da impossibilidade financeira de arcar com a aquisição periódica 

dos fármacos. Conforme expõe na inicial, a reclamante é portadora de 

Alergia Respiratória Grave e Asma Alérgica Grave, tendo-lhe sido 

prescrito o uso dos medicamentos Loratadina 10mg, Noex 64mg, Alenia, 

Fluoxetina 20mg e Psorex Pomada 30gr, que são de alto custo e não foram 

fornecidos pelos reclamados por intermédio do Sistema Único de Saúde. 

Por essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal 

e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

fornecimento dos mencionados medicamentos e requer, em razão da 

urgência própria ao caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo os reclamados a fornecê-lo, por tempo indeterminado, 

sob pena de bloqueio. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer 

técnico informando apenas que os medicamentos são contemplados pelo 

SUS. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos 

documentos a ela acostados, a reclamante apresenta diagnóstico de 

Alergia Respiratória Grave e Asma Grave que, conforme demonstrado na 

inicial, precisa de tratamento adequado o que só é possível mediante a 

ingestão dos medicamentos solicitados ao Poder Público. Contudo, a 

reclamante afirma ser desprovida de recursos financeiros suficientes 

para custear a aquisição periódica dos medicamentos necessários para 

seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a 

análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o 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. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que necessitou da atuação da 

Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento 

prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus 

cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante se extrai do 

seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” E para atendimento das normas em evidência, o 

Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem seguidas para os 

casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de medicamentos 

que sejam de alto custo, revelando que a própria administração pública 

tem ciência da obrigação que tem de atender os hipossuficientes. Nesse 

aspecto, insta salientar que a reclamante demonstrou ter tentado 

conseguir o medicamento através da rede municipal de saúde, que 

informou que o fármaco não está disponível. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 
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elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar o estado 

de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa do Poder Público em fornecer os medicamentos o que demonstra 

que a reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneçam os medicamentos vindicados pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento da reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do medicamento, sob pena de perda 

da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os medicamentos Loratadina 10mg, 

Noex 64mg, Alenia, Fluoxetina 20mg e Psorex Pomada 30gr, em 

quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade 

noticiada na petição inicial. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 13 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 
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recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. No 

caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à saúde 

ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente patrimonial 

defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes últimos em 

cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da promovente, o 

bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o cumprimento da 

tutela específica se revela a medida mais adequada. Com efeito, a simples 

advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se ineficaz para 

compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo imperiosa a tomada 

de medida de cunho mais drástico visando a efetividade do comando 

judicial. A título de ilustração do entendimento firmado no C. STJ trago o 

entendimento explicitado nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES 

EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar 

violação de dispositivo constitucional, por se tratar de competência 

reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. 

Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, 

T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA. – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – 

BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de ensejar 

a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda que 

implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede 

de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no ID 

12087144. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, para que 

requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, certifique-se e, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara
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RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004623-79.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 22.488,00 AUTOR: 

ROSELI VIESBA DE OLIVEIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Intimação da advogada da parte autora acerca do laudo 

pericial ID 12195028. Lucas do Rio Verde - MT, 13 de março de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000657-74.2018.8.11.0045
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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:

AMELIA TERESINHA MOHR DALLAGOSTINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLAUDIA GIARETTA OAB - MT18878/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000657-74.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

AMELIA TERESINHA MOHR DALLAGOSTINHO Vistos etc. I. Ao julgar o 

recurso especial de Nº 1.418.593 - MS sob a sistemática do artigo 1.036 

(recurso repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento de que para a ocorrência de purgação da mora em contratos 

regidos pelo Decreto-Lei N. 911/1969 (alteração introduzida pela Lei N. 

10.931/2004) se faz necessário o pagamento da integralidade da dívida, e 

não apenas das parcelas vencidas, conforme se extrai da literalidade da 

ementa do mencionado recurso: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS 2013/0381036-4 - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO - 14 de maio de 2014 - data do julgamento). II. Considerando 

que o valor apresentado na inicial, para fins de purgação da mora, 

equivale à quantia de R$ 26.126.,70 (vinte e seis mil, cento e vinte e seis 

reais, e setenta centavos). Todavia, a requerida depositou tão somente o 

montante de R$ 11.959,80 (onze mil, novecentos e cinquenta e nove reais, 

e oitenta centavos) — equivalente às parcelas vencidas. Mas ao 

compulsar os autos, é de se verificar que o Banco Bradesco tem se 

negado, sistematicamente, a entregar os boletos de pagamento, mesmo 

após requerimento na agência, no PROCON e finalmente no JUIZADO 

ESPECIAL (há sentença favorável para a Requerida). É certo que a parte 

autora poderia ter consignado em pagamento o valor das parcelas à 

medida que o vencimento fosse ocorrendo. Mas por outro lado, também é 

certo que o Banco não deve se comportar de maneira a impedir ou 

dificultar o cumprimento da obrigação por parte do financiado, ao negar 

reiteradas vezes a emissão dos boletos. Obrigar um consumidor já 

endividado a contratar um advogado para consignar em pagamento o valor 

sugere um abuso de posição, cuja situação precisa ser melhor aclarada 

com a oitiva do Banco que, por seu turno, deverá comprovar que 

encaminhou os boletos para pagamento (por qual razão o gerente do 

banco não entregou os boletos, mesmo que fosse necessário mais alguns 

dias? por qual razão a defesa do banco não apresentou os boletos no 

PROCON? por qual motivo a defesa do banco não apresentou os boletos 

no Juizado Especial?). A presente situação não se enquadra 

perfeitamente no recurso repetitivo, vez que o próprio credor pode ter 

obrado no sentido de dificultar o cumprimento da obrigação e, a princípio, 

ninguém pode se beneficiar da própria displicência. Ora, o próprio Banco 

Bradesco financiou o carro cujas parcelas deveriam ser pagas em débito 

automático e depois, autorizou o encerramento da conta e agora insiste 

que o pagamento deve ocorrer em uma conta que não existe mais e não 

se mobiliza para resolver o problema (com a simples emissão de boletos), 

ao contrário, só mostra disposição para discutir e ampliar o problema. 

Portanto, determino que o veículo seja devolvido para a parte Requerida, 

provisoriamente, enquanto a questão pende discussão nos autos. Na 

manifestação o banco poderá indicar dados bancários para o recebimento 

imediato do valor depositado em juízo, desde já autorizada a emissão de 

alvará. III. Intime-se com urgência a parte Autora por intermédio de seu 

advogado, para manifestação em 15 dias. IV. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85734 Nr: 5386-73.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 CÓDIGO: 85734

Vistos etc.

Cuida-se de acordo entabulado entre as partes às fls. 121/122, com o 

objetivo de por fim à presente demanda.

 Desta forma, tendo as partes apresentado ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passa a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

 Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal.

Nos termos do acordo, eventuais custas pela executada.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118898 Nr: 8882-08.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA XAVIER DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para ciência 

da Sentença de fls.133/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102622 Nr: 27-40.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA GOULARTE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para ciência 

da Sentença de fls.117/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102810 Nr: 152-08.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONY GABRIEL DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para ciência 

da Sentença de fls.152/158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 151614 Nr: 822-41.2018.811.0045

 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: DANIEL LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:26815SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151614.

Vistos.

I. Conforme se extrai dos autos, houve despacho saneador proferido à fl. 

61, o qual reputou válida a necessidade de produção de prova pericial, 

assim como os pontos controversos existentes das lesões alegadas pela 

parte autora.

II. Posto isto, para a produção da prova pericial médica, nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. 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, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC).

III. Com espeque no teor do art. 465 do Código de Processo Civil, determino 

que seja procedida à intimação das partes litigantes para que, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem quesitos, caso queiram, e caso já não tenham realizado.

IV. Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), os quais 

deverão ser suportados pela parte requerida, mediante pagamento em 

juízo vinculado aos autos.

V. Confirmado o depósito judicial supracitado, intime-se o perito para 

apresentar data e local para início dos trabalhos, intimando, em seguida, 

as partes.

VI. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum 

de 10 dias após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação (CPC, art. 471, § 2º do CPC).

VII. Instrua-se a intimação do expert com cópias da inicial, contestação, 

eventuais quesitos já formulados e da presente decisão.

VIII. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se em 

10 (dez) dias.

IX. Caso a parte requerida não deposite os honorários no prazo fixado, o 

ato será tido como desistência da prova pleiteada, prosseguindo o 

processo com os laudos e atestados médicos existentes nos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de fevereiro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84828 Nr: 4378-61.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECATRAN PRES. DE SERV LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR KREIN - 

OAB:7350-B/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. 4378-61.2012.811.0045 – CÓD. 84828.

TIPO: EXECUÇÃO FISCAL

 EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 EXECUTADO: MECATRAN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME.

 Vistos etc.

I. Cuida-se de Ação de Execução Fiscal.

II. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. Decido.

III. Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada 

perante o fisco.

IV. Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, 

vislumbro a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, 

sendo que a extinção do feito é medida que sobressai.

V. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo nos artigos 487, III e 924, II, 

do CPC.

VI. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

VII. Eventuais custas remanescentes pela parte executada.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de março de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122264 Nr: 1746-23.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUSSI & CIA LTDA, CAREN BERGAMASCHI, 

LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:2606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 CÓDIGO: 122264.

Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, via remessa dos autos, para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, manifeste-se a respeito do petitório de fls. 25/31.

2. Após, retorne-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113838 Nr: 6027-56.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO POZZERA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA E AUTOPEÇAS ANNA VITORIA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO MIGLIOLI 

CORDOVEZ - OAB:354582, JOSY ANNE MENEZEZ G. DE SOUZA - 

OAB:MT/10.070

 Certifico e dou fé que, a parte Embargante não apresentou memoriais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110641 Nr: 4255-58.2015.811.0045

 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: IOM, JADO, IGAV, MEGA, AOG, JDOSG, APLDS, 

VHFDO, JFDS, JVFS, ADSF, DSG, MGSG, ABAL, SSM, KDS, VTW, ATDN, 

ECDS, LACDS, AGLS, LELM, RYSL, WJML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OOP, EBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109248 Nr: 3518-55.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ SANTA ROSA DE SOUZA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 13 de março de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109477 Nr: 3641-53.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLO - 

OAB:14474-E

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 13 de março de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109474 Nr: 3638-98.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO AMÉRICO GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114424 Nr: 6533-32.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA SCHNEIDER & CIA LTDA-SCHNEIDER 

AGROPECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 CÓDIGO 114424.

Vistos em correição.

I. Defiro o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros 

encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada até 

o limite do crédito indicado na execução, por meio de penhora on line via 

BACENJUD.

II. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca 

da constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos 

termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC.

III. A intimação do devedor será dispensada em caso de bloqueio de 

quantia ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor 

das custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será 

desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo.

 IV. Ao final de todo o expediente e nada sendo encontrado, intime-se a 

parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de quinze 

(15) dias.

V. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000916-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL LUVERDENSE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000916-69.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL 

LUVERDENSE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Cautelar de Sustação de 

Protesto com Pedido Liminar proposta por Cooperativa Agropecuária e 

Industrial Luverdense - COOAGRIL em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Relata a parte 

autora que fora surpreendida com ordem de intimação feita pelo Cartório 

do 2° Ofício da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, sob o n° 219974, para 

que efetuasse o pagamento de valor em favor dos requeridos, com data 

de vencimento para 09/03/2018, sob pena de protesto. O autor argumenta 

que embora o ente demandado tenha feito menção à dívida fiscal em 

aberto, esta se encontra prescrita. Junta aos autos processo 

administrativo e oferecimento de caução. Por assim sendo, diante da 

conduta levada a efeito pela parte ré, a autora requer inaudita altera pars, 

que seja “sustado, suspenso ou cancelado o protesto”. Vieram-me os 

autos conclusos. Relatei. Decido. Inicialmente, Inicialmente, destaco desde 

já que de acordo com o artigo 305 do novo Código de Processo Civil, a 

tutela cautelar poderá ser requerida em petição inicial em caráter 

antecedente, devendo a parte requerente formular o pedido principal (nos 

mesmos autos) no prazo de 30 dias a contar da efetivação da medida 

liminar (caso deferida), nos termos do artigo 308 do mesmo Código. Pois 

bem. No que concerne ao deferimento da tutela de urgência, deve a parte 

autora demonstrar a existência dos requisitos elencados no art. 300, do 

Código de Processo Civil, conforme redação in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sustenta a parte requerente que existentes os requisitos 

ensejadores do pleito, quais sejam: a) fumus boni iuris (probabilidade do 

direito), no caso em análise resultante do fato de a cobrança ser irregular, 

portanto, indevida; e b) periculum in mora (perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo), decorrente dos nefastos prejuízos do 

protesto, que caracteriza o locupletamento ilícito pelo requerido, e 

colocando o autor em estado de insolvência. In casu, a parte Autora traz 

aos autos a real necessidade em obter a certidão de regularidade fiscal 

perante a Fazenda Nacional, necessária para o regular exercício de sua 

atividade agrícola, aliada ainda ao fato do débito fiscal em discussão 

constar em aberto e não estar sendo cobrada em execução fiscal até o 

momento. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

plausibilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no fato 

de que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo, o que se revelaria 

extremamente prejudicial, sobretudo no caso de se constatar, ao final, de 
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ser o protesto indevido. A efetivação/permanência do protesto pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Nessa perspectiva, faz-se premente a sustação do 

protesto relacionado ao débito mencionado na inicial, como forma de 

salvaguardar o resultado útil e eficaz do provimento meritório. Posto isto, 

DEFIRO a liminar em caráter de Tutela Cautelar Antecedente, o que faço 

para DETERMINAR que a parte autora apresente bem como garantia do 

débito fiscal, no prazo de 48 horas, com valor estimado superior ao débito 

originário do presente feito, que não seja relacionado a direitos de créditos 

em outro juízo. E DETERMINO ainda, após o oferecimento de caução, que o 

Cartório do 2° Ofício de Lucas do Rio Verde/MT proceda à sustação do 

protesto proveniente da intimação/nº de protocolo 219974 (nº do título 

2017470381), relativamente ao débito em discussão, no prazo de 05 

(cinco) dias. DA CITAÇÃO Deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação, vez que o direito tutelado não admite 

autocomposição (art. 334, §4º, II, do CPC). Cite-se a parte requerida para, 

no prazo de 05 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende 

produzir (artigo 306, CPC). Não sendo contestado o pedido, os fatos 

alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos 

(artigo 307, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000253-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

VALTER LUCAS MARONEZI OAB - MT0017435A (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V J CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1000253-57.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: V J CONSTRUCOES LTDA - EPP 

Vistos etc. 1. Trata-se de ação de execução fiscal em que o ente público 

acima descrito move em desfavor do(a)(s) executado(a)(s) supra 

identificado(a)(s), todos qualificado(a)(s) nos autos. 2. À ID Num. 7313950 

a parte exequente pugna pela extinção e arquivamento do feito, 

anunciando a baixa do tributo por decisão do âmbito administrativo. 3. 

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso III do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, já que 

extinta a dívida executada. 4. Sem sucumbência, por analogia ao artigo 26 

da LEF. 5. Transitada esta em julgado, arquivem-se, após as baixas e 

anotações de estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 07 de Fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004175-43.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDERIO LUIZ ANTON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1004175-43.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: CLAUDERIO LUIZ ANTON Vistos etc. 1. 

Trata-se de ação de execução fiscal em que o ente público acima descrito 

move em desfavor do(a)(s) executado(a)(s) supra identificado(a)(s), 

todos qualificado(a)(s) nos autos. 2. Id. Num. 8335222 - Pág. 1 a parte 

exequente pugna pela extinção e arquivamento do feito, anunciando a 

baixa do tributo por decisão do âmbito administrativo. 3. ANTE O 

EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso III do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, já que extinta a dívida 

executada. 4. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, 

mediante cópias. 5. Sem sucumbência, por analogia ao artigo 26 da LEF. 6. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se, após as baixas e anotações de 

estilo. 7. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 06 de Fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004176-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA CECILIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1004176-91.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: LEONILDA CECILIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL “Vistos etc. 1. 

Leonilda Cecilia de Oliveira Nascimento, qualificado(a) nos autos, propôs a 

presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, visando a concessão de aposentadoria por idade rural, 

alegando, em síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Informa 

que possui mais de 55 (cinquenta e cinco) anos e que sempre trabalhou 

na atividade rural. Instruiu a exordial com documentos. Citado, o requerido 

apresentou contestação (ID 10638387), onde preliminarmente foi alegada 

a prescrição, e no mérito restou alegado que a requerente não comprovou 

o exercício da atividade agrícola, bem como de que deve estar no campo 

quando atingir o requisito etário. Pugnou pela improcedência dos pedidos 

contidos na exordial. A parte autora apresentou impugnação (ID 

11640721), onde alega que preenche todos os requisitos para aquisição 

do benefício, sendo que sua condição de trabalhador rural está 

comprovada através de documentos. Pugna ao final pela procedência dos 

pedidos. Durante a presente audiência de instrução e julgamento foi(ram) 

ouvida(s) duas testemunha(s) por ela arrolada(s). Em debates, a parte 

autora pleiteou pelo reconhecimento da aposentadoria por idade à autora, 

tendo a autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao presente ato, 

a despeito de intimada. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. 

Não merece acolhida a prefacial de prescrição, pois consoante assente 

entendimento jurisprudencial, em se tratando de benefícios de natureza 

previdenciária, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente 

as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento 

da ação, consoante os termos do enunciado da Súmula n. 85/STJ. Senão 

vejamos a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. VIÚVA. CONDIÇÃO RURÍCOLA. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. TRF/1ª REGIÃO, SÚMULA 27. STJ, SÚMULA 149. LEI Nº 

8.213/91, ART. 55, § 3º. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. 

Em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, a prescrição não 

alcança o fundo de direito, mas somente as prestações vencidas antes 

dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, consoante os termos 

do enunciado da Súmula n. 85/STJ (TRF1 - Segunda Turma, AC nº 

1148825/MG, Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in 

DJ de 10.06.96, p. 38858; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1428836/MG, 

Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 

27.02.97, p. 10173; TRF1 - Segunda Turma, AG nº 1014020/MG, Relatora 

Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 24.03.97, p. 

17227; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1193586/MG, Relator 

Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, in DJ de 20.05.99, p. 24; 

TRF1 - Primeira Turma, AC nº 1228831/DF, Relator Desembargador Federal 

Carlos Olavo, in DJ de 16.11.99, p. 45). 2. O benefício previdenciário de 

pensão por morte, previsto nos artigos 18, inciso II, alínea "a", e 74 da Lei 

8.213/91, é devido aos dependentes do segurado, desde que comprovada 

a dependência econômica, excluindo-se a esposa ou companheira de tal 

comprovação, ao se admitir a presunção de tal condição em seu artigo 16, 

inciso I, § 4º, da referida lei. 3. Comprovado nos autos a condição de viúva 

do falecido e a prestação de serviços rurais por ele até o seu falecimento, 

tem ela direito à pensão por morte, juntamente com os seus filhos menores 
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de 21 anos, cujo benefício deve ter início a partir do requerimento 

administrativo (01.06.1994 - fl. 18 - art. 74, II, da Lei 8.213/91), eis que a 

postulação judicial ocorreu após o prazo de 30 dias previsto no artigo 74, 

I, da Lei 8.213/91, ressalvando-se as parcelas que antecedem os cinco 

anos anteriores à data da propositura da ação (Súmula 85/STJ). Assim, 

tendo a presente ação sido ajuizada a 12.02.2001, estão prescritas as 

parcelas anteriores a 12.02.1996. 4. As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 

6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo desde a 

data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas nos 148 do S.T.J. 

e 19 do T.R.F. 1ª Região). 5. Os juros de mora, fixados no percentual de 

1,0% ao mês, devem incidir sobre as prestações vencidas a partir da 

citação e, daí em diante, sobre as que se vencerem até o efetivo 

pagamento, conforme disposto na Súmula 204 do STJ e Precedente TRF - 

1ª Região AC 2003.01.99.010913-0/MG, DJ de 19/01/2007. 6. Os 

honorários advocatícios, em face da singeleza da causa, ficam reduzidos 

para o mínimo legal de 10% (dez por cento), consoante os critérios 

constantes do art. 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", do C.P.C. e devem incidir 

sobre as prestações vencidas, até a data da sentença recorrida, devendo 

ser excluídas da base de cálculos as prestações vencidas após essa 

data (Súmula 111 do STJ). 7. Recurso de apelação da autora que se dá 

provimento. Apelação do INSS e Reexame necessário parcialmente 

providos. (AC 2003.01.99.010971-0/MG, Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, Relator Carlos Moreira Alves, Segunda Turma, 13/11/2008 e-DJF1 

p.278) Rejeito, portanto, esta preliminar. 2.2 Suprida a análise da 

prescrição, passa-se ao mérito da questão. A concessão da 

aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, prevista no artigo 48 

do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e cinco (55) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que o autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos (ID 10341222 p. 13). Por outro lado, exige o 

artigo 143 da Lei nº. 8.213/91[1] a comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício. Como o presente requerimento foi formulado após o 

ano de 2011, cumpre a postulante comprovar o exercício da atividade rural 

nos 180 meses anteriores, conforme estabelece a tabela constante do 

artigo 142 da mesma Lei. É o que se vê dos autos. As testemunhas 

informaram conhecer a autora desde quando ela tinha 16 (dezesseis) 

anos de idade, e que a mesma sempre trabalhou na zona rural, inclusive 

no distrito de Terra Boa (pertencente ao Município de Maringá-PR ou 

Toledo-PR), tendo residido na zona rural até cerca de 04 anos (2014), 

quando passou a residir no município de Lucas do Rio Verde-MT. Ora, as 

testemunhas ouvidas em juízo neste ato confirmaram que a ele sempre 

trabalhou na atividade rurícola, até 04 (quatro) anos atrás quando passou 

a residir na cidade, quando já havia atingido o requisito etário para fazer 

jus ao benefício, portanto, preenchendo a exigência legal da comprovação 

do exercício de atividade rural durante os 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento do benefício. Não bastasse isso, vislumbra-se 

dos documentos que acompanharam a inicial a veracidade da(s) prova(s) 

testemunhal(is) ora colhida(s), sendo eles: certidão de nascimento da 

autora informando que seus pais eram lavradores (ID 10341222, p. 15), 

certidão de casamento onde consta que esposo da requerente era 

lavrador (ID 10341222 p. 16); certidão de nascimento das filhas da 

requerente informando que o genitor trabalhava na atividade rural (ID 

10341222 p. 17/20; bem como, especialmente, a prova oral aponta que a 

mesma sempre trabalhou na roça. Portanto, resta preenchido o requisito 

do início de prova material. O fato de a requerente não ter trazido para os 

autos os demais documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº. 

8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, 

hodiernamente, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o requerido 

no pagamento à autora do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário 

mínimo por mês, inclusive 13º salário, devido a partir da data do 

requerimento administrativo. Por estarem presentes os requisitos da prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme demonstrado, bem 

como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que 

se trata de verba de caráter alimentício, urgente por natureza, concedo 

ainda tutela antecipada para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de trinta 

(30) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$. 

100,00 (cem reais), a ser revertida em prol da parte autora. 3.2. As 

prestações em atraso serão 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 (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[2]. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, nos 

termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em dez por cento 

(10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, 

conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de 

Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas 

ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº. 9.289/96), mas também nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), conforme estabelecido pelo Estado de 

Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, 

salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se tratar 

de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) salários 

mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o 

trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, ao 

arquivo. 3.7. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. 

Presentes intimados. Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome 

do(a) segurado(a): Leonilda Cecilia de Oliveira Nascimento; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo -; d) data 

de início do benefício – DIB: 05/09/2017 (data do requerimento 

administrativo – Id. 10341222 p. 22); e) renda mensal inicial – RMI: a 

calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da 

intimação do INSS; g) período a ser considerado como atividade rural: 180 

meses anteriores ao requerimento do benefício; h) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.” Lucas do Rio 

Verde-MT, 21 de fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004125-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEVALCY SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1004125-80.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: DEVALCY SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL “Vistos etc. DEVALCY SILVA DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, propôs AÇÃO PREVIDENCIÁRIA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, também qualificado, 

sustentando ter requerido ao réu sua aposentadoria por tempo de 

contribuição, mas o pedido foi negado porque não foi reconhecido, como 

tempo de serviço, os períodos de exercício de atividade rural e urbana. 

Acrescentou estar equivocada a decisão administrativa, salientando que o 

tempo de trabalho rural e urbano, discriminado na inicial, enseja a 

aposentadoria por tempo de contribuição. Postulou a procedência, com o 

reconhecimento do período de trabalho rural, bem como a condenação do 
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réu a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, desde o 

requerimento administrativo, e a pagar as parcelas atrasadas. Pediu a 

concessão da justiça gratuita. Juntou documentos (Id. 10287153 p. 11/34, 

Id. 10287159 p. 1/2). Citado, o instituto réu apresentou contestação 

aduzindo que o autor não faz jus a aposentadoria por idade híbrida, pois 

tal benefício é destinado aos trabalhadores rurais, sendo que o requerente 

na data de seu requerimento administrativo, bem como na data em que 

completou o requisito etário, não era mais trabalhador rural. Postula, assim, 

a improcedência do pedido, nos termos da lei. (Id. 10673509) A parte 

autora apresentou impugnação rechaçando os argumentos expendidos 

pela ré em sua contestação (Id. 10685381). Durante a presente audiência 

de instrução foram ouvidos o autor e duas testemunhas por ele arroladas. 

Em debates, a parte autora pleiteou pelo reconhecimento da aposentadoria 

por tempo de contribuição, tendo a autarquia ré permanecido silente, ante 

a ausência ao presente ato. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 

A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição está prevista no 

artigo 52 e seguintes do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 

8.213/91), tendo como condição o tempo de contribuição de 35 (trinta e 

cinco) anos para o homem e 30 (trinta) anos para mulher, para 

recebimento de 100% (cem por cento) do salário de benefício (art. 53, I e II 

da Lei 8.213/91). A questão em debate consiste basicamente na 

possibilidade de se reconhecer o período de trabalho rural, especificado 

na inicial, para propiciar a concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição ao autor. 2.1. Do tempo de serviço urbano: Em relação ao 

período de contribuição do requerente de atividade urbana, o próprio 

instituto requerido reconheceu o tempo de 29 anos, 09 meses e 21 dias, 

consoante o disposto no indeferimento administrativo juntado sob o código 

Id. 10287153 p. 34, não havendo divergências a serem sanadas a respeito 

de seu reconhecimento. Portanto, os períodos de exercício de atividade 

urbana pela autora somam 29 anos, 09 meses e 21 dias de tempo de 

contribuição, que deve ser computado para a concessão do benefício. 

2.2. Do tempo de serviço rural: Afirmou o autor que desenvolveu trabalho 

agrícola desde os 12 (doze) anos de idade, de modo que seria 

enquadrado(a) como segurado(a) especial da Previdência Social, 

conforme a disposição contida no art. 11, VII, da Lei 8.213/91: “Art. 11. 

São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: (...) VII – como segurado especial: a pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária 

em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista 

vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do 

art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o 

principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado que 

faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.” Pois 

bem, a comprovação da atividade rural, segundo o art. 106 da Lei nº 

8.213/91, para períodos anteriores a 16.04.1994 (caso dos autos), pode 

ser efetuada através de: “I – contrato individual de trabalho ou Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria ou 

comodato rural; III – declaração fundamentada de sindicato que represente 

o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 

pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.” Em não havendo 

qualquer dos documentos, poderá o desempenho de atividade rural ser 

comprovado "mediante justificação administrativa ou judicial", que somente 

"produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito (...)" (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). Na 

hipótese, para provar o trabalho rural, a autora juntou os seguintes 

documentos: a) certidão de casamento dos pais a demonstram que eram 

lavradores (Id. 10287153, p. 15); b) contrato de arrendamento em nome do 

pai do requerente datado de 1984 (Id. 10287153 p. 16); c) Registro de 

Imóvel no nome do pai do requerente, a demonstrar que o mesmo era 

agricultor, datado de 1993 (Id. 10287153, p. 18/19); d) Declaração do INSS 

em nome do pai do requerente datada de 1982 à 1993 na qualidade de 

segurado especial (Id. 10287153 p. 20); e) certidão de casamento do 

requerente a demonstrar a condição de agricultor em 1986 (Id. 10287153 

p. 21). E o trabalho rural desenvolvido pelo autor desde tenra idade até 

1985, quando migrou para o meio urbano e passou a trabalhar num 

frigorífico, restou demonstrado pelos depoimentos das testemunhas. Em 

seu depoimento, o autor afirmou que morava no interior de Toledo-PR 

(Distrito de São Pedro – Sítio Corvo Branco), juntamente com os pais, que 

trabalhavam na agricultura, em terras próprias. Permaneceu com os pais 

até começar a trabalhar na cidade em 1985, com carteira assinada. 

Afirmou que começou a trabalhar na atividade rural em 1977 (12 anos de 

idade) até 1985, totalizando 08 anos de atividade rural. As testemunhas 

disseram conhecer o autor de 1975, confirmando que o mesmo morava no 

Distrito de São Pedro, interior de Toledo, e lá exercia atividade rural até 

começar a trabalhar na cidade em 1985. Afirmaram que até 1985 o autor 

morava com os pais agricultores e trabalhava na lavoura. Portanto, quanto 

ao período laborado na agricultura, não há dúvida alguma, restou 

perfeitamente comprovado nos autos. Há documentos mais do que 

suficientes, corroborados pelas testemunhas, dando conta que a autora 

trabalhou na agricultora durante o período questionado. Os documentos e 

depoimentos, além de demonstrarem a qualificação profissional do autor 

como agricultor, delimitam o lapso temporal e caracterizam a natureza da 

atividade exercida. Importa ressaltar a possibilidade de computar o 

trabalho rural mesmo antes dos 14 anos de idade (na hipótese a autora 

pretende a partir dos 12 anos), em razão de que a norma Constitucional 

que impedia o trabalho de menores de 14 anos (atualmente 16 anos) tem a 

finalidade de proteger o adolescente, não podendo ser interpretada em 

prejuízo deste. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, do Superior Tribunal de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal (TRF4ªR - 3ª Seção, EI 2001.04.01.025230-0/RS, 

Rel. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 12/03/2003; STJ - AgRg no RESP 

419601/SC, 6ª T, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 18/04/2005; STF - AI 

529694/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 15/02/2005). Assim, à luz da 

legislação previdenciária, a prova colhida nos autos é uníssona e 

conclusiva no sentido de que a demandante exerceu a atividade de 

trabalhadora rural, em regime de economia familiar, desde os 12 anos de 

idade (31/08/1977) até 1985, quando passou a exercer atividade urbana. 

Por conseguinte, reconhecido o período de atividade acima mencionado, 

que importa em mais de 8 anos de atividade rural, necessário considerá-lo 

para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Desse 

modo, considerados os períodos de atividade rural e urbana acima 

mencionados, quando do pedido administrativo, em 05/09/2017 (Id. 

10287153 p. 34), a autora contava com mais de 37 anos de tempo de 

contribuição. Destarte, de tudo o que se extrair do presente feito, concluo 

que, no caso em julgamento, o conjunto probatório convence do 

adimplemento, pela requerente, dos requisitos exigidos à concessão do 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. No tocante à Renda 

Mensal Inicial da aposentadoria da autora, deve ser fixada no valor 

correspondente à legislação vigente na data de implementação dos 

requisitos legais. No ponto, ressalto que é direito subjetivo do segurado a 

opção pela forma de cálculo que lhe for mais vantajosa, devendo a 

autarquia previdenciária apurar e conceder a aposentadoria dentro da 

opção mais benéfica à demandante. Sobre as parcelas vencidas, para 

fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da 

mora, considerando o advento da Lei nº 11.960/09, que modificou a 

redação do artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, haverá a incidência uma única 

vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança. 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O 

EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o 

fim de condenar o requerido no pagamento à autora do benefício 

previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos a 

partir do requerimento administrativo (05/09/2017 Id. 10287153 p. 34), com 

Renda Mensal Inicial fixada no valor correspondente à legislação vigente 
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na data de implementação dos requisitos legais, de modo que o valor 

mensal do benefício seja fixado no mais vantajoso à autora. Por estarem 

presentes os requisitos da probabilidade do direito, conforme 

demonstrado, bem como o perigo de dano, eis que se trata de verba de 

caráter alimentício, urgente por natureza, concedo ainda tutela de urgência 

antecipada, para o fim de determinar a implantação do benefício na folha 

de pagamento da requerida, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob pena 

de pagamento de multa diária correspondente a R$. 100,00 (cem reais), a 

ser revertida em prol da parte autora. 3.2. As prestações em atraso serão 

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 (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[1]. 3.3. Pela sucumbência e já 

que devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de 

Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das prestações 

vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do 

pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar o 

mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº. 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.5. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.7. Dou a 

presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes intimados. 

Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Devalcy Silva dos Santos; b) benefício concedido: aposentadoria por 

tempo de contribuição; c) data de início do benefício – DIB: 05/09/2017 

(data do requerimento administrativo – Id. 10287153 p. 34); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a 

depender da intimação do INSS; g) período a ser considerado como 

atividade rural: superior a 8 anos; h) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: 30 (trinta) dias.” Lucas do Rio Verde-MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005215-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1005215-26.2017.8.11.0045 

AUTOR: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de dez 

(10) dias, prestar esclarecimento quanto à certidão retro, inclusive 

trazendo a qualificação completa do pólo passivo, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. Após, cumpra-se a decisão de id. 11432651, 

atentando-se para as informações indicadas Lucas do Rio Verde, 

22/02/2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001524-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PECAS VERDE LUCAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1001524-04.2017.8.11.0045 

AUTOR: RONALD MARTINS DE OLIVEIRA RÉU: COMERCIO DE PECAS 

VERDE LUCAS LTDA Vistos. 1. A demanda em análise está submetida às 

disposições do CDC, cujos artigos 88 c/c 101, II, afastam a possibilidade 

de denunciação da lide. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS CONTRA HOSPITAL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA 

DURANTE INTERNAÇÃO E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DENUNCIAÇÃO DA 

LIDE À MÉDICA QUE REALIZOU A CIRURGIA (CPC/73, ART. 70, III). 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - A norma do art. 88 do CDC, que proíbe a 

denunciação à lide, consubstancia-se em regra insculpida em benefício do 

consumidor, atuando em prol da brevidade do processo de ressarcimento 

de seus prejuízos, em face da responsabilidade objetiva do fornecedor, 

devendo, por esse motivo, ser arguida pelo próprio consumidor, em seu 

próprio benefício. 2 - Desse modo, na hipótese de deferimento da 

denunciação requerida pelo réu sem insurgência do consumidor 

promovente, legitimado a tal, descabe ao denunciado fornecedor invocar 

em seu benefício a regra de afastamento da denunciação para eximir-se 

de suas responsabilidades perante o denunciante, desvirtuando regra 

concebida em favor do consumidor em juízo. 3 - In casu, tendo havido já 

condenação nas instâncias ordinárias, sem prejuízo para o consumidor, a 

interpretação do art. 88 do CPC deve ser realizada em harmonia com o 

princípio da facilitação do acesso do consumidor aos órgãos judiciários, 

bem como da celeridade e economia processual para todas as partes do 

processo, não havendo justificativa, no caso, para se cassar a decisão 

de admissão da denunciação da lide. 4 - Recurso especial desprovido. 

(REsp 913.687/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 11/10/2016, DJe 04/11/2016) Ademais, o não acolhimento do pedido de 

denunciação à lide de modo algum importará em lesão grave e de difícil 

reparação à parte requerida/denunciante, na medida em que poderá litigar 

com a denunciada, em ação própria, objetivando resguardar eventuais 

direitos. 2. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as 

provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. 3. Ato 

contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, não se 

excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 20 de fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001476-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1001476-79.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: LEDIANA GONCALVES DA SILVA 

Vistos etc. 1. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, ajuizou a 

presente Ação de Busca e Apreensão em face de Lediana Gonçalves Da 

Silva, com suporte no Decreto-lei n.º 911, de 01.10.69, buscando o bem 

descrito na inicial, alienado fiduciariamente em garantia, justificando o 

pleito por se encontrar a requerida em mora com os pagamentos 

decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Comprovada a mora, foi 

deferida a reclamada liminar de busca e apreensão do bem descrito na 

inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69. A busca 

e apreensão do bem foi efetivada (ID Num. 1647076). A parte requerida, à 

ID Num. 1652679 e 1652685, informou o pagamento total do débito, 

informando a quitação do financiamento e inclusive que o bem já foi 

transferido a requerida, a mesma comprova a manifestação à ID Num. 
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1715090. A parte autora foi intimada para se manifestar, entretanto deixou 

que se escoasse o tempo conforme certidão ID Num. 11897269. É o breve 

relatório. 2. Fundamento e decido. Consoante assinalado no relatório, a 

requerida pagou a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, consoante lhe faculta art. 

3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada 

pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04. A purgação da mora tem o escopo de 

afastar o devedor das penalidades ou encargos que incidem diante do 

inadimplemento, como encargos moratórios e a busca e apreensão do 

bem, como é o caso dos autos (pagamento às f. ID Num. 1652679 e 

1652685). Assim, diante do pagamento da dívida, a improcedência do 

pedido inaugural é medida que se impõe. DISPOSITIVO 3. Pelo exposto, 

julgo totalmente improcedente o pedido inicial formulado por Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de Lediana Gonçalves 

da Silva, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 3.1. Pela sucumbência e 

já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, 

considerando que fora o réu que dera a causa a demanda em razão de 

sua inadimplência inicial, condeno o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que nos termos 

do artigo 85, §§ 2º e 6º, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

3.2. Expeça-se alvará para liberação do valor objeto da purgação da mora 

em favor do autor, conforme conta declinada. 3.3. Transitando em julgado 

a presente, se nada for requerido, arquivem-se os autos. 3.4. P.R.I.C. 

Lucas do Rio Verde, 06 de Março de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003489-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SELLE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO 

DE MANDADO. R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004310-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR PAULO PASSAGLIA (EXECUTADO)

G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP (EXECUTADO)

ADRIANA PASSAGLIA BAZANA (EXECUTADO)

GILSOMAR ANTONIO BAZANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1004310-21.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: G A BAZANA POSTO 

DE MOLAS E MECANICA - EPP, GILSOMAR ANTONIO BAZANA, ADRIANA 

PASSAGLIA BAZANA, VITOR PAULO PASSAGLIA Vistos etc. 1. Nos 

termos do artigo 487, inciso III, homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes às ID. Num. 

10717782 - Pág. 1/3. 2. Nos moldes dos artigos 921, I e 922, ambos do 

Código de Processo Civil, declaro suspenso o presente feito durante o 

prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação. Findo o prazo 

sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso, tendo 

como parâmetro o acordo homologado. 3. Efetuado o pagamento, volte-me 

concluso para extinção. 4. Custas e honorários pelo executado, nos 

termos do acordo. 5. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente 

homologatórias não precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive 

as homologatórias de transação (RT 621/182). 6. Publique-se. Registre-se. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 07 de Fevereiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002224-14.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CARMEN LESEUX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002224-14.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: NEUSA CARMEN LESEUX Vistos. 1. Conquanto a certidão 

de óbito de Debio Leseux informe que o mesmo não deixou filhos, nada foi 

demonstrado com relação ao ascendente não constante do pólo ativo. 2. 

Intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer/informar/demonstrar ou readequar o pleito inicial de modo a 

assegurar eventual direito do ascendente Antonio Ivori Leseux (genitor do 

falecido). 3. Após, voltem os autos conclusos para prolação da sentença. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002739-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1002739-15.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL “Vistos etc. 1. Ana Maria dos 

Santos Oliveira, qualificado(a) nos autos, propôs a presente ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

visando a concessão de aposentadoria por idade rural, alegando, em 

síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Informa que possui 

mais de 55 (cinquenta e cinco) anos e que sempre trabalhou na atividade 

rural. Instruiu a exordial com documentos. Citado, o requerido apresentou 

contestação (ID 9762043), onde preliminarmente foi alegada a prescrição, 

e no mérito restou alegado que a requerente não comprovou o exercício 

da atividade agrícola, bem como de que deve estar no campo quando 

atingir o requisito etário. Pugnou pela improcedência dos pedidos contidos 

na exordial. A parte autora apresentou impugnação (ID 9799571), onde 

alega que preenche todos os requisitos para aquisição do benefício, 

sendo que sua condição de trabalhador rural está comprovada através de 

documentos. Pugna ao final pela procedência dos pedidos. Durante a 

presente audiência de instrução e julgamento foi(ram) duas testemunha(s) 

por ela arrolada(s). Em debates, a parte autora pleiteou pelo 

reconhecimento da aposentadoria por idade à autora, tendo a autarquia ré 

permanecido silente, ante a ausência ao presente ato, a despeito de 

intimada. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Não merece 

acolhida a prefacial de prescrição, pois consoante assente entendimento 

jurisprudencial, em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, a 

prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente as prestações 

vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, 

consoante os termos do enunciado da Súmula n. 85/STJ. Senão vejamos a 

jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR 

RURAL. VIÚVA. CONDIÇÃO RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TRF/1ª REGIÃO, 

SÚMULA 27. STJ, SÚMULA 149. LEI Nº 8.213/91, ART. 55, § 3º. JUROS DE 

MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Em se tratando de benefícios de 

natureza previdenciária, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas 

somente as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento da ação, consoante os termos do enunciado da Súmula n. 

85/STJ (TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1148825/MG, Relatora 

Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 10.06.96, p. 

38858; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1428836/MG, Relatora 

Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 27.02.97, p. 

10173; TRF1 - Segunda Turma, AG nº 1014020/MG, Relatora 

Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 24.03.97, p. 

17227; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1193586/MG, Relator 

Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, in DJ de 20.05.99, p. 24; 

TRF1 - Primeira Turma, AC nº 1228831/DF, Relator Desembargador Federal 

Carlos Olavo, in DJ de 16.11.99, p. 45). 2. O benefício previdenciário de 

pensão por morte, previsto nos artigos 18, inciso II, alínea "a", e 74 da Lei 
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8.213/91, é devido aos dependentes do segurado, desde que comprovada 

a dependência econômica, excluindo-se a esposa ou companheira de tal 

comprovação, ao se admitir a presunção de tal condição em seu artigo 16, 

inciso I, § 4º, da referida lei. 3. Comprovado nos autos a condição de viúva 

do falecido e a prestação de serviços rurais por ele até o seu falecimento, 

tem ela direito à pensão por morte, juntamente com os seus filhos menores 

de 21 anos, cujo benefício deve ter início a partir do requerimento 

administrativo (01.06.1994 - fl. 18 - art. 74, II, da Lei 8.213/91), eis que a 

postulação judicial ocorreu após o prazo de 30 dias previsto no artigo 74, 

I, da Lei 8.213/91, ressalvando-se as parcelas que antecedem os cinco 

anos anteriores à data da propositura da ação (Súmula 85/STJ). Assim, 

tendo a presente ação sido ajuizada a 12.02.2001, estão prescritas as 

parcelas anteriores a 12.02.1996. 4. As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 

6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo desde a 

data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas nos 148 do S.T.J. 

e 19 do T.R.F. 1ª Região). 5. Os juros de mora, fixados no percentual de 

1,0% ao mês, devem incidir sobre as prestações vencidas a partir da 

citação e, daí em diante, sobre as que se vencerem até o efetivo 

pagamento, conforme disposto na Súmula 204 do STJ e Precedente TRF - 

1ª Região AC 2003.01.99.010913-0/MG, DJ de 19/01/2007. 6. Os 

honorários advocatícios, em face da singeleza da causa, ficam reduzidos 

para o mínimo legal de 10% (dez por cento), consoante os critérios 

constantes do art. 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", do C.P.C. e devem incidir 

sobre as prestações vencidas, até a data da sentença recorrida, devendo 

ser excluídas da base de cálculos as prestações vencidas após essa 

data (Súmula 111 do STJ). 7. Recurso de apelação da autora que se dá 

provimento. Apelação do INSS e Reexame necessário parcialmente 

providos. (AC 2003.01.99.010971-0/MG, Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, Relator Carlos Moreira Alves, Segunda Turma, 13/11/2008 e-DJF1 

p.278) Rejeito, portanto, esta preliminar. 2.2 Suprida a análise da 

prescrição, passa-se ao mérito da questão. A concessão da 

aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, prevista no artigo 48 

do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e cinco (55) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que o autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos (ID 9164854 p. 25). Por outro lado, exige o artigo 

143 da Lei nº. 8.213/91[1] a comprovação do exercício de atividade rural, 

ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido 

benefício. Como o presente requerimento foi formulado após o ano de 

2011, cumpre a postulante comprovar o exercício da atividade rural nos 

180 meses anteriores, conforme estabelece a tabela constante do artigo 

142 da mesma Lei. É o que se vê dos autos. Ora, as testemunhas ouvidas 

em juízo neste ato confirmaram que ela sempre trabalhou na atividade 

rurícola e permanece até a presente data, já tendo atingido o requisito 

etário, portanto, preenchendo a exigência legal da comprovação do 

exercício de atividade rural durante os 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento do benefício. Não bastasse isso, vislumbra-se 

dos documentos que acompanharam a inicial a veracidade da(s) prova(s) 

testemunhal(is) ora colhida(s), sendo eles: certidão de nascimento da 

autora informando que seus pais eram lavradores (ID 9164854, p. 27), 

certidão de casamento onde consta que esposo da requerente era 

lavrador (ID 9164854, p. 28); certidões de nascimento das filhas da 

requerente informando que o genitor trabalhava na atividade rural (ID 

9164884 p. 1/2); notas fiscais no nome do esposo da requerente (Id. 

9164884, p. 3/4; Certidão do Incra em nome do esposo da requerente (ID 

9164884, p. 5); Extrato do cidadão em nome da requerente demonstrando 

seu endereço rural (Id. 9164884, p. 6); bem como, especialmente, a prova 

oral aponta que a mesmo sempre trabalhou na roça, não obstante fizesse 

os denominados “bicos” na cidade para suplementar sua renda. Portanto, 

resta preenchido o requisito do início de prova material. O fato de a 

requerente não ter trazido para os autos os demais documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº. 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, hodiernamente, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. 3. DISPOSITIVO 3.1. 

ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, 

para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º salário, 

devido a partir da data do requerimento administrativo. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, concedo ainda tutela antecipada para o 

fim de determinar a implantação do benefício na folha de pagamento do 

requerido, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob pena de pagamento de 

multa diária correspondente a R$. 100,00 (cem reais), a ser revertida em 

prol da parte autora. 3.2. As prestações em atraso serão 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 (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[2]. 3.3. Pela sucumbência e já 

que devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de 

Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das prestações 

vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do 

pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar o 

mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº. 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.5. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.7. Dou a 

presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes intimados. 

Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Ana Maria dos Santos Oliveira; b) benefício concedido: aposentadoria por 

idade rural; c) renda mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais) - salário mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 

13/02/2017 (data do requerimento administrativo – Id. 9164884 p. 7/8); e) 

renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do 

pagamento: a depender da intimação do INSS; g) período a ser 

considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao requerimento 

do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 

(trinta) dias.” Lucas do Rio Verde-MT, 07 de março de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004666-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LUIZ DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SIMONE LAZAROTTO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO TRIAGEM 

Certifico que fica redesignada a audiência para o dia 22/05/2018 às 9:30h 

no Cejusc deste Juizo. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX 2ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE Polo ativo: [ALESSANDRO FRANDOLOSO 

MENEGAZZO - CPF: 015.633.240-08 (ADVOGADO), VANESSA LUIZ DE 

MELO - CPF: 036.721.911-59 (AUTOR), MARIANA SOUZA BAHDUR 

ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), APARECIDA SIMONE 
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LAZAROTTO DOS SANTOS - CPF: 948.550.481-00 (RÉU)] 2ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111453 Nr: 4634-96.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do autor:"em 05 (cinco) dias, especificar as provas que 

pretende produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 101411 Nr: 22240-74.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do autor:"em 05 (cinco) dias, especificar as provas que 

pretende produzir, justificando sua pertinência.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000024-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. S. (REQUERENTE)

L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 139, inciso V do 

CPC/2015, designo audiência de conciliação para o dia 10 de abril de 2018, 

às 15h30min. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002666-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO)

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

VALDIR MIQUELIN OAB - MT0004613A (ADVOGADO)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

 

Proceda-se à intimação da requerida, através do advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do débito 

remanescente, referente aos honorários advocatícios, apontado pela 

requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000125-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILCE MARIA DA SILVA OLIVEIRA (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)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002596-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMARINO JOSE DE MELO OAB - TO779 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINO DALLAPRIA (EXECUTADO)

ZENILDA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002888-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

IVANIR CESAR MARAFIGA (EXECUTADO)

MARILENE BECKMANN MARAFIGA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001206-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLENER CANDIL DUARTE (RÉU)

LEIDIANE PINTO (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002150-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUSA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000274-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FATEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSEMAR ESTIGARIBIA OAB - SP96217 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIRO & MARCHETTO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000602-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEANDRO GOMES TRINDADE (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003652-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRIANGULO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULYANDERSON TEIXEIRA MIJOLARIO OAB - PR59603 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE SOUZA MARINHO (DEPRECADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003366-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS LTDA - 

EPP (RÉU)

GILSOMAR ANTONIO BAZANA (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004667-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELE CATTANI CORREA (EXECUTADO)

SCHNEIDER E CORREA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002715-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2 A TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004621-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCHAND AGRICOLA E PECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO OAB - SP154061 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO OAB - SP251411 (ADVOGADO)

VINICIUS DE MORAIS BALAN OAB - PR80936 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE BRUNO HASSE (EXECUTADO)

RAFAELA GUERRA ELIZEI ARRUDA (EXECUTADO)

ARRUDA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ANDRE MACHADO CANO DE ARRUDA (EXECUTADO)

JOSE HENRIQUE HASSE (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001308-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

F.R. MEDICAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004789-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LMG EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005234-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR CARDOSO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86706 Nr: 502-64.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. FERREIRA NETTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. FERREIRA NETTO - ME, CNPJ: 

11824233000125. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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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: 31/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT em face de E. FERREIRA NETTO - 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Taxa 

p/fiscalização de Alvará de loc.e func., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 000047/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/01/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.251,33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42698 Nr: 3007-96.2011.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31240 Nr: 1342-16.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 INTIMO a parte autora/exequente para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20055 Nr: 1380-33.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCO ANTONIO MARINELLI - OAB:SP/97148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo nos arts. 300 e 805, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO PROVISORIAMENTE a 

realização dos leilões designados no bojo da carta precatória expedida e, 

como consequência direta, DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo 

deprecado, comunicando a presente decisão.Com fundamento no 

conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, determino a intimação da 

empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre os pedidos formulados pelos executados na petição juntada nas fls. 

451/464 dos autos.Com base no princípio da cooperação (ou 

colaboração), que exige a participação ativa e efetiva das partes para 

obtenção da decisão final célere, justa e efetiva [art. 6.º do Código de 

Processo Civil], determino a intimação da parte executada para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente cópia atualizada das matrículas 

imobiliárias nº 55.829, 60.644 e 60.643, todas do CRI/Sinop/MT.Após, 

venham os autos conclusos para exame. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de março de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13396 Nr: 2292-98.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SPINDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DASSOLER - 

OAB:9.926-MT

 INTIMO a parte autora/exequente para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 140479 Nr: 3725-83.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO GOERTZ XAVIER, MARLENE XAVIER 

ZAROUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para manifestar-se sobre a petição e 

documentos de fls. 105/119.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94578 Nr: 1509-57.2014.811.0045

 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: GGF TRANSPORTES LTDA, GGF FAZENDAS LTDA, 

COCANORTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, PALOMA 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, GGF FAZENDAS LTDA, CLAUDIO 

MUHAMMAD JABER & CIA LTDA, DIVA NOBRES PEDROSO, M A PISONI E 

CIA LTDA ME, ODAGIR ANTONIO UGOLINI, ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA, 

BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MARIN ROSSATO, 

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8.353/MT, ROBSON AVILA SCARINCI - OAB:6939/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:RS/83.410, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Processo n.º 1509-57.2014.811.0045.

Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, 

verifica-se que as impetrantes Cocanorte Distribuidora de Bebidas Ltda (fl. 

369), Cláudio Muhammad Jaber & Cia Ltda (fl. 375), Rota Oeste Veículos 

Ltda (fl. 385), Paloma Distribuidora de Veículos Ltda (fl. 396), 

manifestaram, de forma expressa, o desejo de não mais imprimir 
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andamento nos atos do processo. Por via de consequência, dado a 

ausência de necessidade de obter-se a anuência da autoridade coatora 

[cnf. TJRS, Mandado de Segurança nº 70061394169, Primeiro Grupo de 

Câmaras Cíveis, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

08/09/2014], HOMOLOGO o requerimento de desistência, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de liberação das quantias depositadas no processo, em 

benefício das impetrantes Cláudio Muhammad Jaber & Cia Ltda (fl. 194), 

Cocanorte Distribuidora de Bebidas Ltda (fl. 195), Delina Marcket Honório 

de Oliveira (fl. 196), Paloma Distribuidora de Veículos Ltda (fl. 200), Rota 

Oeste Veículos Ltda (fl. 388) e Pasqualotto e Pasqualotto Ltda (fl. 201).

Proceda-se as alterações nos registros do sistema de controle de 

processos APOLO e na autuação do processo, para o fim de excluir do 

polo passivo “Pasqualotto e Pasqualotto Ltda, Delina Marcket Honório de 

Oliveira, Bressan, Lamonatto & Cia Ltda, Cocanorte Distribuidora de 

Bebidas Ltda, Cláudio Muhammad Jaber & Cia Ltda, Rota Oeste Veículos 

Ltda e Paloma Distribuidora de Veículos Ltda”.

Após, intime-se a parte impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova a juntada de cópia da decisão definitiva proferida na ADIn nº 

173775/2014, objeto da suspensão do feito (fl. 343v). Depois, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste.

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de março de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119954 Nr: 519-95.2016.811.0045

 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: SANDRA COPINI CANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOSILDA OZELANE COPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Sandra Copini Canova, para o fim de:

a) DECRETAR a curatela da requerida Leosilda Ozelane Copini, 

declarando-a relativamente incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da 

vida civil, na forma do art. 4.º, inciso III e art. 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil;

b) FIXAR os limites da curatela, nos termos do art. 755, inciso I, do Código 

de Processo Civil, à prática de atos de conteúdo patrimonial e negocial, 

bem como relativamente ao gerenciamento do tratamento de saúde da 

curatelada;

c) CONFIRMAR a curatela provisória precedentemente concedida e, como 

corolário, nomear-lhe curador definitivo Sandra Copini Canova, forte no 

art. 1.775, § 3.º do Código Civil, mediante a confecção de termo de 

compromisso nos autos; 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.

e) DETERMINO a extração de ofício, remetendo-lo ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos da curatelada.

Proceda-se à inscrição do presente veredicto no Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais e à sua publicação, tanto na imprensa local, quanto 

no órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 

(dez) dias, também como no sítio do tribunal e na plataforma de edital do 

CNJ por 06 (seis) meses, na forma do art. 9.º, inciso III do Código Civil e 

art. 755, § 3.º do Código de Processo Civil.

Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado ao Cartório de Registro 

Civil para averbação.

Custas processuais pela autora, ficando suspensa a exigibilidade da 

cobrança, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de novembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40771 Nr: 1076-58.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIVO RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA 

ME, ROSELI KUSTER DALAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, NARA CRISTINA O. BARBOSA 

NERY - OAB:MT/8915, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, GRAZIELLI LOPES DE ALENCAR - OAB:OAB/MT 15859

 Intimação da parte autora sobre o desarquivamento dos autos.

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

 Vistos etc.,

Denúncia – fl. 03

Recebimento da denúncia em 09/05/2017 – fl. 74.

Citação pessoal do acusado – fl. 78.

Resposta à acusação por meio de Advogado constituído – fls. 79/80.

Instrução Probatória – fls. 115/117.

Memoriais da Acusação – fls. 118/122.

Memoriais da Defesa – fls. 123/127.

Pronúncia – fls. 130/132, dando o réu Paulo dos Santos Filho como incurso 

no crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do 

Código Penal).

Intimação pessoal do acusado da sentença de pronúncia – fl. 138.

Trânsito em Julgado da sentença – fl. 139.

É o sucinto relatório, e não havendo nulidades a serem sanadas ou fatos a 

serem esclarecidos (Art. 423, I, do CPP), o presente feito encontra-se 

pronto para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Defiro o rol de testemunhas apresentado pelas partes às fls. 140 e 142.

Designo julgamento para o dia 17 de abril de 2018, às 08h00min.

Intime-se o Ministério Público, o réu, requisitando-o, se necessário e, seu 

Defensor, bem como as testemunhas arroladas pelas partes na fase do 

art. 422, do CPP, residentes nesta Comarca.

Quanto as residentes fora desta Comarca faculto as partes a 

apresentação das mesmas, independentemente de intimação (RTs 

519/434, 464/349, 558/312, 559/312).

A Gestora Judicial providenciará o preparo do presente processo para 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar cumprir todas as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8020015-08.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8020015-08.2015.8.11.0045 REQUERENTE: HEMELLY BURATTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se para pagamento das custas. Não 

efetuado o pagamento, anote-se as custas na distribuição. Expeça-se a 

certidão de dívida ativa. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003889-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANTONIO VERARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003889-31.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANDERSON 

ANTONIO VERARDI REQUERIDO: BANCO GMAC S.A. Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 10367404 ). Destarte, 

como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, 

sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto 

isto, considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 10367404, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará de levantamento dos valores em favor do autor. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 10 de janeiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002477-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ TELLES DE OLIVEIRA MAZUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO)

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002477-65.2017.8.11.0045 REQUERENTE: BEATRIZ TELLES 

DE OLIVEIRA MAZUTTI REQUERIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte requerente alega em 

síntese, que em setembro de 2015, procurou a Secretaria de Estado de 

Administração para solicitar o cancelamento de seu seguro de vida e que 

por meio do protocolo nº 453344/2015 foi realizado o cancelamento. Aduz, 

que mesmo após o cancelamento os descontos não cessaram, 

acumulando o montante de R$2.641,66 (dois mil, seiscentos e quarenta e 

um reais e sessenta e seis centavos). Por essas razões, pleiteia a 

devolução em dobro dos descontos. Em contestação, a Reclamada afirma 

que nunca recebeu nenhuma solicitação de cancelamento do seguro de 

vida, tendo a Secretaria do Estado, através do departamento de recursos 

humanos, feito a suspensão dos descontos, a partir do mês de janeiro de 

2017. Requer a improcedência do pedido e acolhimento do pedido 

contraposto. 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. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte Reclamante não juntou provas 

suficientes de suas alegações, uma vez que, não colacionou nenhum 

comprovante do suposto pedido de cancelamento, deixando que os 

descontos continuassem por mais de um ano. Há ainda a considerar que, 

não obstante tenha o consumidor o direito à inversão do ônus da prova, tal 

se dá mediante o preenchimento de certos requisitos, não prescindindo de 

trazer a juízo mínima comprovação de suas alegações, a fim de colorir de 

verossimilhança sua versão, ônus do qual não se desincumbiu a parte 

autora. Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente 

Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: Como, nas demandas que 

tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, 

procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor 

não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a 

mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação de indenização, deverá 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, 

porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua 

relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do 

consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade 

civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma 

de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (grifei) Dessa 

maneira, concluo que não fez a reclamante prova quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a 

teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão 

vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito. Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência 

uníssona de Nossos Tribunais, senão vejamos: TJ-MG – APELAÇÃO 

CÍVEL AC 10287130008991001MG. -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – Nos Termos 

do art. 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, no que tange 

aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos 

modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele. – A inexistência 

de prova do ilícito civil obsta a pretensão indenizatória. Por derradeiro, 

deixo de analisar o pedido contraposto vindicado pela parte requerida, 

uma vez que não quantificados em valores líquidos, sendo defeso a este 

juízo proferir sentença condenatória por quantia ilíquida, a teor do que 

dispõe o §Ú do Art. 38 da Lei 9099/95. Posto isso, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na petição inicial, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se Lucas do Rio Verde/MT, 22 de fevereiro de 2017. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. I. Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II. Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 26 de fevereiro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX NEI DOS SANTOS (REQUERIDO)

OLGA PERIN DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002475-32.2016.8.11.0045 REQUERENTE: VILMAR BUENO 

REQUERIDO: ALEX NEI DOS SANTOS, OLGA PERIN DE SOUZA Vistos. 

Considerando que na data agendada para audiência de instrução esta 

magistrada estará de licença médica, redesigno a audiência para oitiva 

para o dia 28 de março de 2018, às 15h. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de março de 2018. 
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Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004260-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR DE SOUSA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. PAHIM E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004260-29.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE DE RIBAMAR 

DE SOUSA NASCIMENTO REQUERIDO: W. R. PAHIM E CIA LTDA - ME 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 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. FUNDAMENTO E DECIDO. Dá análise dos 

documentos constantes do autos, verifica-se que o autor assinou, com a 

reclamada, contrato de adesão de serviços para obtenção da primeira 

CNH, em 16/12/2012. Alega, o reclamante, que foi aprovado na categoria 

B, entretanto não deu início aos procedimentos de habilitação, por estar 

aguardando ser aprovado na Categoria A, sob alegação de que assim foi 

instruído pela reclamada. Tendo procurado a reclamada, apenas em julho 

de 2016, para informar que desistiria da categoria A e que queria dar início 

na obtenção da categoria B, ocasião que a reclamada informou que daria 

entrada no requerimento e, em novembro de 2016 foi informado que seu 

processo estava cancelado, desde julho/2016, e que o requerente teria de 

abrir novo processo pagando novamente as taxas referentes. Relatou que 

foi levado a erro por desinformação da reclamada, motivo pelo qual pleiteia 

que a reclamada seja condenada a arcar com estes custos. Sem razão o 

requerente. Tendo a contratação se concretizado em dezembro/2012, 

conforme previsão legal, a regra da conclusão do processo de habilitação 

encerra em doze meses, sob pena de cancelamento conforme prevê o art. 

2º, §3º da Resolução 168/2004 do CONTRAN, bem como o art. 1º da 

Portaria 15/2005 do DENATRAN: Art. 2º - §3º - O processo do candidato à 

habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do 

Estado ou Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da 

data do requerimento do candidato. Art. 1º - O processo de primeira 

habilitação não concluído no prazo de que trata o §3º do art. 2º da 

Resolução 168 deverá ser cancelado. Aliás, o autor firmou o documento 

(Id 4304750), no qual constava expressa informação de que o processo 

de habilitação permaneceria ativo por doze meses (Item 8.9) Tal 

documento revela a necessária informação prestada ao demandante 

sobre a fluência do prazo derradeiro para a conclusão do processo. 

Portanto, não teria razão o autor, para imaginar suspensão ou interrupção 

do prazo de doze meses que não constava no documento que assinou. E 

mesmo tivesse alguma dúvida a respeito, caberia ao demandante indagar 

até no próprio órgão responsável – DETRAN – sobre o referido prazo, o 

que não demonstrou ter feito. Destarte, se o autor não observou os 

procedimentos necessários para a obtenção da CNH, com o prazo final 

para a conclusão do processo para a obtenção da habilitação, sob pena 

de cancelamento, não pode imputar à ré qualquer falha na prestação dos 

serviços. Não há falar, pois, em indenização material ou restituição de 

valores porquanto demonstrado que foi o próprio autor quem deu motivo 

para a não conclusão do procedimento perante o CFC no prazo legal, não 

se configurado hipótese de descumprimento contratual ou falha na 

prestação dos serviços que, aliás, foram comprovadamente prestados e 

usufruídos pelo autor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial e declaro encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 20 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000202-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES SOUSA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (EXECUTADO)

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

MOANNY FELIX DE ANDRADE OAB - PE0026936D (ADVOGADO)

KATIA DE FREITAS ALVES OAB - SP187789 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000202-46.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: ARISTOTELES 

SOUSA FERREIRA EXECUTADO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA., LOJAS AVENIDA S.A, PRODENT - ASSISTENCIA 

ODONTOLOGICA LTDA. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, realizada pelo executado constante no Id. 1264764, cujo valor 

já foi liberado em favor o exequente, a extinção é medida que se impõe 

consoante à regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” 

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de março de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

BRANDOLINA BENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1000639-24.2016.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

BRANDOLINA BENTO DA SILVA, JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - 

ME Vistos. De fato, a requisição de informações, dirigidas às repartições 

públicas e às entidades privadas, com o objetivo de amealhar 

elementos/dados privativos do devedor, para efeito de viabilizar a 

obtenção de subsídios acerca do endereço do requerido/executado, 

justifica-se, tão somente, se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais 

e administrativos, disponíveis ao autor, para a obtenção de tais 

informações. Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se 

em consideração que não subsistem vestígios externos que demonstrem a 

adoção, da Reclamante, de diligências com o objetivo de obter 

informações acerca do endereço do Reclamado, INDEFIRO o requerimento 

de busca pelo sistema SIEL (Id. nº 5847496). INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias indique o endereço do Reclamado, 

sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011171-69.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DADILLA TAYS DE SOUSA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

I. Efetive a intimação do condenado nas custas e taxa judiciária para, no 

prazo de 05 dias, efetuar o pagamento. II. Cumprido o item I e não se 

efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - 

Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária 

elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação constando a 

contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso 

do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: 

comarca, vara, número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor 

e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ 

(Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de 

Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais 

(endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. III. Cumprido o item II 

efetive o arquivamento dos autos. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de setembro 

de 2016. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010893-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO JUNIOR VALTER FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (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 LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010893-68.2015.8.11.0045 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO JUNIOR 

VALTER FEITOSA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. I. Efetive a 

intimação do condenado nas custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 

dias, efetuar o pagamento. II. Cumprido o item I e não se efetivando o 

pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao Departamento de 

Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes 

documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de 

Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária elencados 

separadamente e atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé 

ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo 

sem pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, 

vara, número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, 

valor da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. III. Cumprido o item II efetive o 

arquivamento dos autos. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010935-20.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

I. Efetive a intimação do condenado nas custas e taxa judiciária para, no 

prazo de 05 dias, efetuar o pagamento. II. Cumprido o item I e não se 

efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - 

Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária 

elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação constando a 

contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso 

do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: 

comarca, vara, número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor 

e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ 

(Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de 

Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais 

(endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. III. Cumprido o item II 

efetive o arquivamento dos autos. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de setembro 

de 2016. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALENCAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1000043-40.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ADRIANA ALENCAR 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. 

Efetive a intimação do condenado nas custas e taxa judiciária para, no 

prazo de 05 dias, efetuar o pagamento. II. Cumprido o item I e não se 

efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - 

Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária 

elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação constando a 

contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso 

do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: 

comarca, vara, número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor 

e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ 

(Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de 

Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais 

(endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. III. Cumprido o item II 

efetive o arquivamento dos autos. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003143-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SIQUEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 24/04/2018, ÀS 17H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004102-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEAN GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004102-37.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GILDEAN GOMES 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, 
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julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIANA CORREA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001411-50.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAIANA CORREA 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em 

decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de dezembro de 2017. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003958-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003958-63.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MOACIR RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE TEXTIL COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002063-67.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAGAZINE TEXTIL 

COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA - ME REQUERIDO: JAIRO 

NUNES DA SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A pretensão da reclamante 

consiste no ajuizamento de ação monitória perante o Juizado Especial, o 

que não é admissível, ante a incompatibilidade de rito. Em caso semelhante 

o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu: “Conforme 

texto legal específico, a ação monitória tem rito próprio que não se adapta 

ao rito dos Juizados Especiais Cíveis. É que nas ações cíveis propostas 

perante o Juizado especial, quando o autor ingressa com a ação, já é 

intimado para audiência conciliatória e, paralelamente, o réu é citado e 

intimado para esta mesma audiência conciliatória, que preferencialmente 

deve ser una, cumulando a instrução e julgamento em atendimento ao 

princípio da celeridade. Abrem-se três caminhos: a) as partes conciliam e 

o processo é extinto com julgamento do mérito; b) as partes conciliam, mas 

fazem opção por juízo arbitral, que se encarregará de instruir o processo 

e oferecer laudo arbitral para homologação pelo juiz togado; c) as partes 

não conciliam e prossegue-se na instrução e julgamento do feito por juiz 

togado. Este é o caminho natural das ações cognitivas cíveis em sede dos 

juizados especiais. E por força do que prescrevem os artigos 1.102b e 

1.102c do Código de Processo Civil, o juiz não poderá modificar o rito da 

monitória para adaptá-la ao rito da Lei 9.099/95, eis que naquela ação, 

estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá de plano a 

expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sendo que dentro deste prazo o réu poderá oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se não 

forem opostos embargos, se constituirá, de pleno direito, o título executivo 

judicial, ocasião em que o mandado inicial será convertido em mandado 

executivo, prosseguindo-se para a expropriação de bens do devedor e 

satisfação do crédito exigido. A flagrante diferença do rito da ação 

monitória com o rito da ação de cognição submetida ao rito dos juizados 

especiais cíveis impede seu processamento nesta sede especial. Neste 

sentido Acórdão nr. 329014, 20080110097309ACJ, Relator: ALFEU 

MACHADO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicado no DJE: 14/11/2008. Pág.: 108, e Acórdão nr. 192531, 

20030110884390ACJ, Relator: TEOFILO CAETANO, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJU SECAO 3: 

31/05/2004. Pág.: 54. ” (201203102802242ACJ – Realtor Demetrius Gomes 

Cavalcanti) Posto isso, julgo extinta a demanda, com fundamento no artigo 

51, inciso II, da Lei n. 9.099/95. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o autor isento do pagamento de custas judiciais, em razão do 

teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de dezembro de 2017. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIANA CORREA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001410-65.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAIANA CORREA 

BARROS REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em 

decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2017. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA AQUINO MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001406-28.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LIDIA AQUINO 

MODESTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de 

dezembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BARBOSA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001393-29.2017.8.11.0045 REQUERENTE: BRUNO BARBOSA 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em 

decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2017. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003516-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMISSON DEMSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003516-97.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RAIMISSON DEMSKI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial 

para que apresentasse documento pessoal com foto (ID 10170336), 

documento indispensável à propositura da ação, deixou de fazê-lo (ID 

10690157), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do 

NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para 

as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do 

Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003046-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILBSON FREITAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003046-66.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WILBSON FREITAS 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial 

para que apresentasse comprovante de residência em seu nome (ID 

10687253), documento indispensável à propositura da ação, deixou de 

fazê-lo (ID 10994974), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, 

ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso 

I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003455-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JHENEFFE SUELLEM MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003455-42.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JHENEFFE SUELLEM 

MOREIRA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a 

emendar a inicial para que apresentasse comprovante de residência em 

seu nome (ID 10689223), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo (ID 10993933), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 

321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003509-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003509-08.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANALIA DE SOUZA 

LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a emendar a inicial 

para que apresentasse comprovante de residência em seu nome (ID 

10711978), documento indispensável à propositura da ação, deixou de 

fazê-lo (ID 11015018), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 321, 

ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso 

I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de dezembro de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010979-39.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. TREIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L B DE SOUZA KOENIG - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação de Id. 10919316 e considerando o insucesso da tentativa de 

penhora online, INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 13 de março de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002129-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1002129-47.2017.8.11.0045 REQUERENTE: PAULO RICARDO SANTOS 

FERREIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Intime-se a parte autora, na 

pessoa do seu advogado, para juntar nos autos comprovante de 

endereço em seu nome, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012043-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE JESUS ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DUARTE SOARES - KENKO KIM COLCHOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARITTA CRYSTINNA DE OLIVEIRA RODRIGUES TEIXEIRA OAB - 

GO44729 (ADVOGADO)

 

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. Primeiramente, de suma importância frisar, por 

conveniente, que se afigura totalmente desnecessária a produção de 

prova em audiência, na medida em que não desponta como instrumento 

decisivo para o regular deslinde do processo, porquanto a prova 

produzida no processo é suficiente para a compreensão dos 

acontecimentos e totalmente apta para a prolação de julgamento da lide. 

Outrossim, no tocante à preliminar de decadência arguida pela requerida, a 

mesma não prospera, sendo a parte requerente amparada pelo § 3º do 

artigo 26 do CDC, que prevê o termo inicial de contagem do prazo 

decadencial, no caso de vícios ocultos, como sendo a data da 

constatação do vício. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. VÍCIO 

OCULTO DO PRODUTO. GELADEIRA DE INOX. DESFAZIMENTO DO 

NEGÓCIO. CONHECIMENTO DO VÍCIO APENAS MAIS DE UM ANO APÓS O 

USO. OXIDAÇÃO DO MATERIAL DE INOX SEM QUALQUER 

JUSTIFICATIVA. DECADÊNCIA INOCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 26, § 

3º, DO CDC. VÍCIO QUE SE MANIFESTOU DENTRO DO PRAZO DE 

GARANTIA LEGAL, APÓS PASSADO O PRAZO DE GARANTIA 

CONTRATUAL. PRAZO DECADENCIAL QUE PASSA A FLUIR APENAS DA 

DATA DA CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DA 

PARTE VICIADA, NOS TERMOS DO ART. 18, § 1º, DO CDC. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005017058 RS, Relator: Silvia Muradas Fiori, Data de Julgamento: 

11/09/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/09/2014) (g.n.) Destarte, enfrentadas tais questões e 

superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da demanda. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por ANTONIO DE JESUS ABREU em 

desfavor de CARLOS DUARTE SOARES - KENKO KIM COLCHOES - ME. 
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Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente, 

analfabeta, em 04/03/2015, recebeu a visita de uma vendedora da 

empresa requerida, a qual ofereceu-lhe um colchão de espuma 

terapêutico, com ímãs, expondo vários benefícios do mesmo, inclusive 

mostrando-lhe uma miniatura do referido colchão. Após ouvir a vendedora 

acerca dos benefícios, adquiriu o sobredito colchão, no valor de R$ 

5.382,54 (cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro 

centavos), divididos em 18 (dezoito) parcelas de R$ 299,03 (duzentos e 

noventa e nove reais e três centavos), sendo que, em 21/03/2015, a parte 

requerente alega ter recebido o produto e pago a importância de R$ 

300,00 (trezentos reais) como entrada, todavia não foi entregue à mesma 

a nota fiscal de serviço, tampouco o recibo de pagamento, somente um 

certificado de garantia. A parte requerente, após algum tempo de uso, 

constatou que o colchão não era o mesmo que fora anunciado pela 

vendedora da requerida. Informa que pagou duas parcelas, contatou a 

empresa requerida, questionando-a acerca das irregularidade, e não 

obtendo resposta, buscou a via administrativa (PROCON) na tentativa de 

solucionar o impasse, sem êxito. Informa que teve seu nome negativado 

pela requerida. Pleiteia o a rescisão do contrato com a devolução da 

quantia paga, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem 

como indenização por danos morais. No caso, se incumbiu a autora de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, o dano 

moral e nexo causal, e a requerida não logrou êxito em fazer prova do 

contrário. Assim, deve haver a indenização do dano material sofrido. 

Quanto ao dano moral, temos que este é passível de indenização no caso 

concreto, na medida em que evidentes o transtorno e o desgosto 

decorrentes dos fatos descritos na inicial, mais especificamente a falta de 

solução adequada para o problema. 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). É certo que o dano moral é difícil de ser 

valorado, na medida em que afeta a honra das pessoas. Deve, assim, ser 

arbitrado valor que, considerando a gravidade dos fatos, sirva de conforto 

a quem é ofendido, sem implicar em seu enriquecimento indevido, bem 

como incentive a alteração da conduta de quem ofende, sem redundar em 

sua bancarrota. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, 

entendo que tais parâmetros são bem observados ao se fixar o montante 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). De outro vértice, no tocante à rescisão do 

contrato e restituição da quantia paga, verifica-se que a mesma procede, 

uma vez que a parte requerente comprovou, mediante comprovantes de 

pagamento do produto. Ressalte-se que, ao efetuar o ressarcimento, a 

requerida deverá recolher o produto (colchão) na residência da parte 

requerente, bem como, diante da rescisão do contrato, o nome da parte 

requerente deverá ser retirado dos cadastros restritivos de crédito. Desse 

modo, tem a parte autora o direito à restituição no importe de R$ 613,86 

(seiscentos e treze reais e oitenta e seis centavos). Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na petição inicial, 

para o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data 

em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu 

arbitramento; b) Condenar a reclamada, a título de ressarcimento, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 613,86 (seiscentos e treze reais e 

oitenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a 

citação, ressaltando que após efetuar o ressarcimento, a requerida 

deverá efetuar o recolhimento do bem objeto do contrato; c) Declarar 

rescindido o contrato objeto da lide, e, como consequência, DETERMINAR 

a exclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, no 

que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente 

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), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do 

CPC/2015]; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de julho de 2016. Thuany Priscila Zuanazzi, 

Juíza Leiga. I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95[1]. II. Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de julho de 2016. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito [1] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá 

sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá 

homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, 

determinar a realização de atos probatórios indispensáveis.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011381-23.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SABINA SANTANA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MIRCEIA MARIA ELY OAB - MT16141/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011381-23.2015.8.11.0045 REQUERENTE: SABINA SANTANA 

DE SA REQUERIDO: DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado 

decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à reanálise de 

fatos e provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram 

suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de 

Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri 

– Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de 

Justiça entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal 

peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de 

omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro 

de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço de ambos os 

embargos de declaração e não os acolhos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN WELISON FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANA CARLA PAPADIUK DE CARVALHO (REQUERIDO)

CLINICA ODONTOLOGICA LUCAS DO RIO VERDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010387-58.2016.8.11.0045 REQUERENTE: CHRISTIAN 

WELISON FORTES REQUERIDO: ANA CARLA PAPADIUK DE CARVALHO, 

CLINICA ODONTOLOGICA LUCAS DO RIO VERDE LTDA Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que 

“os embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e 

provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça 

entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal peculiar 

que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de omissão, 

obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro de 

julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço de ambos os 

embargos de declaração e não os acolhos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003513-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDONICE ALVES DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003513-45.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CREUDONICE 

ALVES DOS SANTOS LIMA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a 

emendar a inicial para que apresentasse cópia legível do contrato de 

locação (ID 10712115), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo (ID 11021242), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 

321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011061-70.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENA MARI ROMANCINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011061-70.2015.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: ELENA MARI ROMANCINI Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor da 

decisão de id 5848067, argumentando que na referida decisão houve 

omissão quanto ao pedido de justiça gratuita à requerida De fato, na 

decisão objurgada ficou caracterizada a omissão. Todavia, a parte 

embargada trouxe aos autos certidões de imóveis em IDs 8813021 e 

8813029, comprovando que a mesma não é hipossuficiente na forma da 

lei. Posto isso, conheço do embargo de declaração e acolho-os, para 

INDEFERIR o pedido de Justiça Gratuita entabulado pela requerida. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

09 de dezembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos 

etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme 

autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 

de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002045-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITYFLEX COMERCIO E MARKETING LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DAVILLA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY PICCINI OAB - MT15875/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002045-46.2017.8.11.0045 REQUERENTE: QUALITYFLEX 

COMERCIO E MARKETING LTDA - ME REQUERIDO: EVANDRO DAVILLA 

DOS SANTOS Vistos etc. O ENUNCIADO Nº 141 do FONAJE prevê que “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA)”. Verifica-se que a autora, 

microempresa, não foi representada em audiência pelo empresário 

individual ou sócio dirigente (ID 9250526). Tal irregularidade acarreta na 

ausência da mesma em audiência. Pelo exposto, julgo extinto o processo, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais 

(ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

10 de dezembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos 

etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme 

autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 

de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004834-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KESSILY APARECIDA BRUNIERI MARCONDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BF FABRICACAO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ar
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000891-90.2017.8.11.0045 REQUERENTE: PAULO ADRIANO 

RIBEIRO DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte requerente alega, em síntese, que teve seu nome inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito, lançado pela empresa requerida. Afirma 

que nunca contratou com a mesma. A requerida, em contestação, 

apresentou o contrato objeto da negativação devidamente assinado (IDs 

9227211, 9227218, 9227229 e 9227252) A parte requerente, por sua vez, 

não demonstrou que o suposto débito havia sido quitado. A apresentação 

de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os 

consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifa-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na petição inicial, e como consequência, DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em 

razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

10 de dezembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos 

etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza 

o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CANDIDO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000623-70.2016.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

JOSE CANDIDO DA COSTA Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta reclamação, conforme consta em 

petição de id 10599513. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos 

após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a empresa requerida isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do 

teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de dezembro de 2017. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003765-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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 ACERCA DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS, BEM COMO INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA/RECORRIDA 

PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NO PRAZO LEGAL, 

AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003877-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIVANIA VIEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003877-17.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROZIVANIA VIEIRA 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançado pelo 

reclamado. Afirma que a inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, 

de forma que pleiteia a correspondente indenização. Em análise dos autos 

observo que a empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, 

a contratação do débito. Isso porque o reclamado apresentou o contrato 

objeto da negativação devidamente assinado pela parte autora (ID 

10756593). A requerente, após a apresentação de contestação, na 

tentativa de arquivar o processo, postulou a desistênca da ação (ID 

10773770). É evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a 

regularidade do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. 

A conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A 

reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. A apresentação de versão falsa em juízo é fato 
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extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que 

a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as 

provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o 

vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios e multa que arbitro, cada 

uma, em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004318-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA TABORDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004318-32.2016.8.11.0045 REQUERENTE: PATRICIA 

TABORDA DO NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. No que tange à impugnação de justiça gratuita suscitada pela 

requerida, verifico que a mesma não procede, uma vez que o acesso ao 

juizado especial em primeiro grau independe do pagamento de taxas, 

custas ou despesas (art. 54, Lei 9.099/95). Alega a parte autora, que 

houve restrição em seu nome referente a débito lançado pela empresa 

requerida. Afirma que não possui vínculo contratual com a reclamada. A 

empresa requerida não logrou êxito em comprovar a legalidade da 

negativação. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A reclamada não 

demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à 

manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, 

se acha perfeitamente regular, possui origem causal válida ou, 

residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro na 

causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. 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). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, bem como considerando que a parte possui 

negativações posteriores à discutida no presente feito, e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial 

socioeconômico das partes litigantes, creio que se apresenta como 

medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização pelo 

dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 3.000,00, como forma de 

minimizar os transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento 

sem causa para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, 

com incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula 

n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar a inexistência do 

débito inscrito objeto da lide, e, como consequência, DETERMINAR a 

exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que 

tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente 

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), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do 

CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000904-89.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SILVESTRE DA 

SILVA LEAL REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados 
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Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em 

decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002377-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA THAYANE GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002377-47.2016.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCISCA MARIA 

THAYANE GOMES LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR 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. Alega a parte autora, que houve 2 restrições em seu nome 

referente a débitos lançados pela empresa requerida. Afirma que não 

possui vínculo contratual com a reclamada. A empresa requerida não 

logrou êxito em comprovar a legalidade das negativações. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, consoante alhures 

relatado. A reclamada não demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, 

que a dívida, que deu azo à manutenção do nome da parte reclamante nos 

cadastros de inadimplentes, se acha perfeitamente regular, possui origem 

causal válida ou, residualmente, a implementação de culpa exclusiva de 

terceiro na causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a 

empresa reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir 

a sua responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam 

por pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua 

comprovação [art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a 

parte autora de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato 

ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. 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). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de estima 

a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, 

creio que se apresenta como medida de prudência razoável que se arbitre 

o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

6.000,00, como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão 

do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00, corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar a inexistência dos débitos inscritos objetos da lide, e, como 

consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da autora nos cadastros 

de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente 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), na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer 

[art. 497 do CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011889-66.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA BATISTA REDONDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011889-66.2015.8.11.0045 REQUERENTE: LARISSA BATISTA 

REDONDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que 

“os embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e 

provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça 

entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal peculiar 

que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de omissão, 

obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro de 

julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço de ambos os 

embargos de declaração e não os acolhos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. 
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Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003805-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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 ACERCA DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS E INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA/RECORRIDA PARA, 

QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NO PRAZO LEGAL, AO 

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003701-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003701-38.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DOUGLAS DA 

SILVA PEDROSO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. No tocante à preliminar 

de ausência de interesse de agir, verifico que a mesma não merece 

acolhimento, vez que, conforme se verá adiante, restaram demonstradas 

a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo. 

mento oprtuno. Alega a parte autora, que houve restrição em seu nome 

referente a débito lançado pela empresa requerida. Afirma que não possui 

vínculo contratual com a reclamada. A empresa requerida não logrou êxito 

em comprovar a legalidade da negativação, uma vez que, embora tenha 

apresentado termo de cessão, não apresentou o contrato objeto da 

negativação devidamente assinado pela parte autora. Assim, alega como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, consoante alhures 

relatado. Não há como se escusar da dívida sob a alegação de ausência 

de notificação da autora acerca da cessão de crédito, pois a cessão de 

crédito é negócio jurídico bilateral, celebrado entre cedente e cessionário. 

A notificação do devedor acerca da cessão de crédito apenas objetiva 

evitar que o devedor pague a quem não era mais seu credor. Em outras 

palavras, não havendo a notificação, o devedor é autorizado a realizar o 

pagamento ao credor primitivo, o que impede o cessionário de promover a 

cobrança, mas não implica a inexistência da dívida. Neste sentido: “Ação 

declaratória cumulada com indenização por dano moral – Prova 

documental que revelou que a apelante contratou linha de crédito que dera 

origem a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito – 

Ausência de comprovação de notificação de cessão de crédito ao terceiro 

que negativou o nome – Irrelevância, haja vista a ausência de pagamento 

da dívida ao credor primitivo – Dano moral inocorrente – A ratificar a 

inocorrência do dano moral, existentes outros apontamentos – Sentença 

de improcedência – Manutenção – Recurso desprovido.” (TJ/SP – 14ª 

Câmara de Direito Privado - Apelação nº 3002806-71.2013.8.26.0431 – 

Relator Maurício Pessoa – 22/09/15) Por outro lado, a reclamada não 

demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à 

manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, 

se acha perfeitamente regular, possui origem causal válida ou, 

residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro na 

causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. 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). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, bem como considerando que a parte autora 

possui restrições posteriores à discutida no presente feito, e, por 

derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial socioeconômico das partes litigantes, creio que se apresenta 

como medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 3.000,00, como forma 

de minimizar os transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento 

sem causa para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, 

com incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula 

n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar a inexistência do 

débito inscrito objeto da lide, e, como consequência, DETERMINAR a 

exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que 

tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente 

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), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do 

CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003705-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA NUNES (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003705-75.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCELO PEREIRA 

NUNES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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. As preliminares arguidas em 

sede contestatória confundem-se com a matéria de mérito, razão pela qual 

serão analisadas em momento oportuno. A parte requerente alega, em 

síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, 

lançado pela empresa requerida. Afirma que nunca contratou com a 

mesma. A requerida, em contestação, apresentou o contrato objeto da 

negativação devidamente assinado (IDs 10920914, 10920931 e 

10920938). A apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente 

grave, uma vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução 

de controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é 

pautada de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não 

para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, 

g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao negar dívida 

existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de 

má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível 

em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de 

manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que a litigância 

de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as provas 

apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o vínculo 

ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente assinado. 

Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a 

verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, em que 

pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios e multa que arbitro, cada 

uma, em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003115-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003115-98.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ELIZANGELA 

BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Alega a parte autora, que houve restrição em seu nome 

referente a débito lançado pela empresa requerida. Afirma que não possui 

vínculo contratual com a reclamada. A empresa requerida não logrou êxito 

em comprovar a legalidade da negativação. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou de 

instruir os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento 

da legitimidade da cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A 

reclamada não demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, 

que deu azo à manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros 

de inadimplentes, se acha perfeitamente regular, possui origem causal 

válida ou, residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro 

na causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. 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). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, bem como considerando que parte autora possui 

negativações posteriores à discutida no presente feito, e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial 

socioeconômico das partes litigantes, creio que se apresenta como 

medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização pelo 

dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 3.000,00, como forma de 

minimizar os transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento 

sem causa para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, 

com incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula 

n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar a inexistência do 

débito inscrito objeto da lide, e, como consequência, DETERMINAR a 

exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que 

tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente 

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), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do 

CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito
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6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000863-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANI SOUZA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000863-88.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). REQUERENTE: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL REQUERIDO: ADRIANI SOUZA DE ALMEIDA 

LUCAS DO RIO VERDE, 13 de março de 2018. Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

REQUERENTE, para que providencie o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 30,00(trinta reais), a guia de recolhimento deverá 

ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000860-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU SAVIO DINIZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000860-36.2018.8.11.0045; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). REQUERENTE: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL REQUERIDO: ELISEU SAVIO DINIZ LUCAS 

DO RIO VERDE, 13 de março de 2018. Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do REQUERENTE, para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 

30,00(trinta reais), a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89110 Nr: 3015-05.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESRA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Romerio Carlos 

Sobrinho - OAB:OAB/MT 6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CESRA DE FIGUEIREDO, Cpf: 

78852277153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A empresa requerente é credora do requerido,em 

virtude deste ter emitido e não pago os seguintes títulos: Cheque nº 

000031,sacado contra o Banco do Bradesco, Agência nº 1456-7, da 

conta corrente nº 540654-4 no valor de R$ 12.950,00 (doze mil 

novecentos e cinquenta reais), emitido pelo requerido em 03 de dezembro 

de 2010, pós datado para 30/04/2011; Cheque nº 00032, sacado contra o 

Banco do Bradesco, Agência nº 1456-7, da conta corrente nº 540654-4, 

no valor de R$ 12.950,00 (doze mil novecentos e cinquenta reais), emitido 

pelo requerido em 03 de dezembro de 2010, pós-datado para 

30/03/2011;os títulos foram apresentados junto á instituição financeira 

para recebimento, os quais foram devolvidos em razão do requerido ter 

sustado os mesmos alínea 21, sendo que até a presente data o 

devedor-requerido não os resgatou.O valor da dívida, devidamente 

atualizada, perfaz o montante de R$ 42.309,06 (quarenta e dois mil 

trezentos e nove reais e seis centavos).O requerente já procurou por 

várias vezez o requerido, e foram inúteis todos esforços empreendidos 

para obter o recebimento da importância vencida em questão, razão pela 

qual se propõe a presente demanda.

Despacho/Decisão: CÓD. 89110.Vistos etc.I.Cite-se o requerido para que 

responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

quiser.II.Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 285 e 319).III.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Lucas do 

Rio Verde-MT, 17 de Julho de 2013.CÁSSIO LUÍS FURIM 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, Roseli de Fatima Pereira 

Gimenez, digitei.

Lucas do Rio Verde, 21 de fevereiro de 2018

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82503 Nr: 1904-20.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR FERREIRA MOURAO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDEMAR FERREIRA MOURAO - ME, 

CNPJ: 09372805000130. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 13.730,47 (Treze mil e 

setecentos e trinta reais e quarenta e sete centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 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 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A autora é credora da importância de R$ 13.730,47 ( 

trerze mil setecentos e trinta reais e quarenta e sete centavo), oriundo do 

saldo devedor de contrato de desconto de cheque(BORDERÔ DE 

DESCONTO) Nº B00433809-8, e ficha gráfica,sendo que a liberação do 

valor do cheque descontado foi creditado em conta do requerido, 
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conforme ficha gráfica, na data de 14/10/2010 e o vencimento do cheque 

se deu em 13/03/2011, o qual foi devolvido pela respectiva instituição 

financeira por insuficiência de fundo, tendo com isso, a conta da requerida 

ficado negativa no respectivo valor. A requerida não efetuou o pagamento 

do débito o qual foi corrigido nos termos do Borderô de desconto ao qual 

ela anuiu.Portanto, conforme demosntra a ficha gráfica, não foi cobrado 

nada além do que contratualmente firmado pelas partes.Ressalta-se que a 

devedora ficou automaticamente constituída em mora pelo vencimento do 

contrato mas não compareceu nas dependências da requerente para 

solucionar e liquidar o débito, caraterizando, assim o vencimnento da 

dívida.Apesar dos esforços da Autora , infrutíferas foram as tentativas 

amigáveis, na busca perante a devedora para receber o seu crédito, não 

restando outra via , a não ser a judicial, para que a requerida cumpra sua 

obrigação.

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO.Defiro a citação por edital, 

com prazo de 20 dias para resposta. Decorrido o prazo sem 

manifestação, desde já, nomeio curador especial a Defensora Pública que 

oficia perante esta vara cível, ao requerido citado por edital, a qual deverá 

ser intimada para dizer se aceita o munus, bem como para se manifestar 

nos autos no prazo legal.Intime-se. Cumpra-se, às providências 

necessárias.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli de Fatima Pereira 

Gimenez, digitei.

Lucas do Rio Verde, 28 de fevereiro de 2018

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91677 Nr: 5558-78.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELYN GRAVA LUPPI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANE GERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, JULIANO G.F. JALLAGEAS DE LIMA - 

OAB:MT/13.833, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIANE GERHARDT, Cpf: 

02257708903, Rg: 3.189.535, brasileiro(a), Telefone 999157845. 

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.

 Despacho/Decisão: Vistos em correição.DEFIRO o pedido de citação por 

edital da executada Marciane Gerhardt.Decorrido o prazo in albis, nos 

termos do que dispõe o art. 72, inciso II, do CPC, desde já, nomeio curador 

especial Defensor Pública atuante perante estava Vara e Comarca, quem 

se dará vista dos autos para os fins de direito. DEFIRO ainda, o requerido 

no item “2” de p. 51, expeça-se o necessário.Sem prejuízo, decorrido o 

prazo para o pagamento, certifique-se e torne-me conclusos para análise 

dos pedidos de item “3” e “4” de pp. 51/52.Cumpra-se, às providências 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli de Fatima Pereira 

Gimenez, digitei.

Resumo da Inicial: A Exequente, em virtude de negócios comerciais, 

tornou-se credora da Executada, na quantia de R$ 900,00(novecentos 

reais), valor este representado a negociação de uma bicicleta, emitindo se 

assim uma nota promissória. Na negociação, ficou acordado entre as 

partes que, a bicicleta seria vendida pelo valor de R$ 900,00(novecentos 

reais), da seguinte forma: R$ 380,00(trezentos e oitenta reais) pagos a 

vista; R$ 520,00(quinhentos e vinte reais), valor este dividido em duas 

parcelas de R$ 260,00(duzentos e sessenta reais), a serem pagas nos 

dias 20/05/2012 e 20/06/2012.Acontece que para a surpresa da 

exequente somente a entrada foi paga e as outras duas parcelas não 

foram pagas, e se quer a Executada deu alguma satisfação ou motivo 

para o não pagamento deste.Não restou outra alternativa a Autora, senão 

a propositura da presente medida, no sentido de que seja ressarcida dos 

prejuízos sofridos, por ser medida de justiça.

Lucas do Rio Verde, 05 de março de 2018

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33303 Nr: 3174-84.2009.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 A MMª Juíza proferiu a seguinte despacho: I – Indefiro o pedido de prova 

pericial, tendo em vista que trata-se de matéria meramente contratual. II - 

Sai a parte embargada intimada a apresentar os documentos indicados no 

item “j” (p.25), conforme decisão de p. 67, no prazo de 10 (dez) dias. III- 

Atente-se a escrivania ao cadastro do Dr. Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira OAB/SP n° 140.055, na capa dos autos e onde mais couber, para 

que receba as notificações e intimações dos atos processuais, conforme 

acima requerido. IV – Juntem-se os documentos apresentados pelas 

partes, no presente ato, bom como os apresentados via PEA. V- Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo a tratar, determino o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37944 Nr: 2981-35.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, de fl.96/96V. No 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92877 Nr: 158-49.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MIGUEL HOFFMANN, LIRINEU 

CARLOS HOFFMANN, ANEMARI ABEL HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000291-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA LUCIA BRAGA TUMELEIRO (REQUERENTE)

AFONSO HENRIQUE TUMELERO (REQUERENTE)

MIRELLE BRAGA TUMELERO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Este Juízo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Numero do Processo: 1000291-35.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: AFONSO HENRIQUE TUMELERO, MIRELLE BRAGA 

TUMELERO, CLELIA LUCIA BRAGA TUMELEIRO REQUERIDO: ESTE JUÍZO 

VISTOS. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial aviado Afonso Henrique 

Tumelero, Clélia Lucia Braga Tumulero e Mirelle Braga Tumerelo em face do 

Espólio de Afonso Tumelero. Inicialmente, recebo a emenda à inicial de Id 

n.º 11650975. Anote-se. Em uma breve análise dos autos, verifico que 

objetivam os requerentes, obter autorização para venda e recebimento do 

valor proveniente do produto: 268.810 kg de arroz em casca, que se 

encontra depositado no armazém URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA., bem 

como autorização para receber da empresa COFCO BRASIL S.A., a 

quantia concernente a venda de soja em grãos referente ao contrato n.º 

002649-148. Pois bem. Desde já, considerando o aditamento do pedido 

pelos autores a fim de obter, também, autorização para recebimento de 

valores da empresa COFCO BRASIL S.A., faz-se necessário a juntada do 

respectivo contrato pactuado com a referida empresa, qual seja, contrato 

n.º 002649-148, referente à venda 3.000 sacas de soja da safra 

2017/2018, conforme indicação da parte (Id n.º 11650975). Assim, em 

consonância com art. 720 do CPC, intimem-se os autores para instruir o 

pedido com os documentos necessários, devendo providenciar a juntada 

do documento indicado acima (contrato n.º 002649-148), no prazo de 10 

(dez) dias. Com a juntada, abra-se vistas ao Ministério Público, na forma 

do art. 721, do CPC. Após, imediatamente conclusos para decisão. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Vede/MT, 13 de 

março de 2018. 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 019/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

R E S O L V E:

 Art. 1ª - EXONERAR o servidor ARTHUR DE FREITAS ROCHA LIMA, do 

cargo em Comissão de Assessor de Gabinete II– PDA-CNE VIII do 

Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara desta Comarca de Água Boa –MT, 

com efeitos a partir do dia 13 de março de 2018.

Art. 2ª - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Água Boa, 13 de março de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 018/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

CONSIDERANDO a decisão nos autos código 1029389, em que é 

requerente o Conselho Nacional de Justiça e requerido Paulo Morais 

Fernandes;

R E S O L V E:

Art. 1º - DETERMINAR a abertura de um processo para manutenção e 

escrituração do Livro Diário pelos Titulares de Delegações e pelos 

responsáveis interinamente por delegações vagas no serviço extrajudicial 

de notas e registros.

Art. 2º - O depósito do valor da renda líquida excedente a 90,25% dos 

subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no 

artigo 161, parágrafo 1º da CNGC/MT.

Art. 3º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, informando os dados do 

processo para delegatória nomeada para os recolhimentos e a 

Corregedoria Geral da Justiça.

Água Boa, 12 de março de 2018.

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105980 Nr: 229-55.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injedisel Bombas e Bicos Injetores Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 Diante da notícia de interposição de recurso de Agravo de Instrumento e, 

em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

 Segue, anexo, as informações prestadas ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com o respectivo comprovante de envio.

 Cumpra-se, na íntegra, a decisão de fls. 209.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107228 Nr: 933-68.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Aparecido Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DO advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça à Secretaria 

Judicial da Primeira Vara desta Comarca de Água Boa - MT, a fim de 

proceder à retirada dos documentos desentranhados nos termos do r. 

Despacho de fl. 116, e proceder à sua juntada aos autos indicados, em 

conformidade com o r. Despacho citado e Certidão de fl. 117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3080 Nr: 615-47.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Pereira Leal, Beatriz Ferreira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Ribeira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalino Ivo da Paixão Junior - 

OAB:OAB-GO 25474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça para o cumprimento do ato 

determinado no r. Despacho de fl. 383. Fica advertido o Sr. Advogado que 

o pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107048 Nr: 858-29.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio João de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos permaneçam 

em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse 

prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103519 Nr: 4468-39.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dina Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Certifique-se a Secretaria Judicial se houve intimação da Autarquia ré, 

mediante remessa dos autos, acerca da sentença de fls. 55/56-v.

2. Em caso negativo, determino a reabertura de prazo, com a imediata 

remessa à Procuradoria.

3. Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 08 de março de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 5037 Nr: 147-15.2002.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMAVES - FRIGORÍFICO AVÍCOLA MODELO 

ARAPONGAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vladimir Stasiack - 

OAB:OAB/PR 28.354

 DESPACHO

1 – Em análise à manifestação do exequente às fls. 229/230, INTIME-SE o 

arrematante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste a respeito, 

devendo, na hipótese de inexistir irresignação quanto aos pedidos do 

credor, promover as diligências solicitadas no sentido de sanar as 

irregularidades apontadas.

 2 – Após, havendo manifestação do arrematante, RENOVE-SE vista dos 

autos ao exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste a 

respeito.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13016 Nr: 2456-04.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Cappelari, Marcilio Ribeiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Em manifestação conjunta apresentada pelas partes (fls. 186/187) foi 

noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 186/187), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 186/187), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Como solicitado, DETERMINA-SE a baixa de eventual constrição realizada 

nesta demanda em favor do credor.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 2017.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028333 Nr: 667-13.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia de Fomento de Goias S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Paula de Deus Severino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camile Cristine Carvalho S. 

Moreno - OAB:17554/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de avaliação, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhando o comprovante original do depósito, 

através de petição, juntamente com os dados do processo a este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107510 Nr: 1059-21.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração de Calcario do Vale Ltda - ME, Francisco 

Alves Mendes, Mineração Shalon Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Shalon Ltda, Mineração de Calcario 

do Vale Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT, Paulo Laerte de Oliveira - OAB:3.568-B/MT

 Vistos e etc...

Considerando que o réu da ação principal apresentou reconvenção, 

determino a intimação do mesmo para que, no prazo de 15 dias, efetue o 

pagamento das custas referente ao valor da causa por ele atribuída, isto 

é, R$ 29.819.562,25 (vinte e nove milhões, oitocentos e dezenove mil, 

quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos).
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Após o transcurso do prazo certifique-se e conclusos para eventual 

extinção da reconvenção.

Sendo pagas as custas devidas cumpra-se o Art. 343 §1° do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105519 Nr: 5479-06.2015.811.0021

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Antonia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte requerente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A inércia ensejará extinção desta 

demanda, frente à presunção de desistência em relação a esta lide (CPC, 

art. 485 III), pelo abandono de causa.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para efetuar o pagamento das custas processuais no valor 

de R$ 506,79(quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), sob 

pena de protesto do promovente, no prazo de 15 (dez) dias. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010073-24.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLDE GOETZ SULZBACHER - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA FRIES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010073-24.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: ISOLDE GOETZ SULZBACHER - 

ME EXECUTADO: MARLENE MARIA FRIES Vistos, etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARLENE MARIA FRIES em 

razão de suposta omissão na sentença, eis que deixou de apreciar os 

documentos acostados aos autos de Id’s 4420047, 4420057 e 4420063. 

Pois bem. Tendo em vista que a embargante não logrou êxito em 

comprovar que a embargada agiu de forma maliciosa no tocante a 

devolução do respectivo título, tampouco que a nota promissória objeto 

desta demanda já estava incluso no valor do distrato, não há de se falar 

em omissão na sentença recorrida; Ademais, a própria embargante aduziu 

em sua defesa que houve um distrato referente ao negócio, pois os 

valores constantes nos documentos carreados as Id’s 4420047, 4420057 

e 4420063 possuem valores totalmente diferentes do título que instrui o 

presente processo. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES provimento. Às providências 

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 09 de 

Outubro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. 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, 20 de outubro 

de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-39.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CLEVESTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 8010072-39.2015.8.11.0021 REQUERENTE: 

EVANDRO CLEVESTON Tratam-se os presentes autos de feito onde, não 

sendo possível o impulsionamento devido, foram eles conclusos. O artigo 

2º caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil) especifica que: Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e 

se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Por 

impulso oficial deve-se considerar que, sendo o processo um instituto de 

direito público, é natural que o juiz dê andamento ao procedimento 

independentemente da provocação das partes, eis que o princípio da 

inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o processo. 

Analisando os presentes autos, é possível perceber que o 

impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja 

porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no 

presente feito, ou porque há clara inércia da parte. Portanto, vindo os 

autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser determinado no 

feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, determino o arquivamento 

definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico 

e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de 

regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º Edição da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – 

CNGCJ/MT. Nos termos do artigo 462 caput da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao 

FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a 

integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa 

de desarquivamento. Sem condenação em custas ou honorários 

advocatícios na presente fase processual. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de novembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010073-24.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLDE GOETZ SULZBACHER - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA FRIES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010073-24.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: ISOLDE GOETZ SULZBACHER - 

ME EXECUTADO: MARLENE MARIA FRIES Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por ISOLDE GOETZ SULZBACHER em face de MARLENE MARIA FRIES. A 

executada apresentou embargos e arguiu preliminares, de modo que 

passo a apreciá-las. Sustenta pela ilegitimidade da autora para ingressar 

em juízo, tendo em vista que a procuração pública acostada aos autos não 

consta poderes específicos a fim de propor ações judiciais, pugnando 

assim pela extinção do processo ab initio sem resolução do mérito com 

arquivamento e baixa na distribuição. Rejeito a preliminar, tendo em vista 

que a procuração pública acostada aos autos no evento nº 36 é cristalina 

no sentido de conferir poderes a parte autora para “gerir e administrar a 

empresa ISOLDE GOETZ SULZBACHER – ME”, o que no meu entendimento 

é perfeitamente válido a fim de possibilitar o ingresso da presente ação. 

Ademais, insta salientar que a Lei 9.099/95 é regida pelos princípios 

norteadores como efetividade, oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, apresentando-se como terminologia 

usada para dar a noção de que o processo deve ser instrumento apto 

para resolver o litígio, e não o contrário. Sustenta ainda pela ausência de 

requisitos indispensáveis na nota promissória para configuração de título 

de crédito, como Credor, Emitente e etc. Rejeito a preliminar, tendo em vista 

que encontra-se preenchido todos os requisitos essenciais, notadamente 

no tocante a data de emissão, valor e assinatura da emitente. Outrossim, 

para haver a descaracterização da nota promissória como título executivo, 

deveria estar ausente o requisito essencial que é a data da emissão. 

Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DATA DA EMISSÃO. REQUISITO 

ESSENCIAL. - A ausência da data da emissão na nota promissória 

descaracteriza-a como título executivo. Precedentes. Recurso especial 

conhecido e provido. (STJ - REsp: 401703 MG 2001/0181731-1, Relator: 

Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2002, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26.08.2002 p. 238)” 

Ultrapassada as preliminares, passo ao exame dos requisitos legais e 

formais para exigibilidade do crédito. Trata-se, portanto, de um título formal 

por excelência, que deve conter os requisitos elencados no artigo 75 do 

Decreto nº 57.663/66 para que possua valor cambial. A nota promissória 

dotada dos requisitos em referência é também um título autônomo e literal, 

isto significando que não há vinculação com o negócio subjacente que, 

eventualmente, tenha ensejado a sua emissão, e que vale no título apenas 

o que nele está escrito. No caso vertente, em que pese as alegações da 

embargante, a requerente ora embargada é portadora de uma nota 

promissória formalmente perfeita, com a observância de todos os 

requisitos legais. Em favor dela presume-se a existência do crequeridadito 

representado nessa cambial Era ônus da requerida ora embargante, 

portanto, comprovar de forma extreme de dúvida, que procedeu com o 

cumprimento da obrigação pagando os valores na nota promissória que 

embasa a presente demanda, o que não logrou êxito em comprovar. 

Ademais, não prospera a alegação de que os objetos listados no auto de 

penhora/avaliação são indispensáveis a sua sobrevivência, pois ainda 

afirma que os objetos são usados “para complementar sua subsistência”, 

além de não ter colacionado provas de que a mesma utiliza para guardar 

massas a fim de serem vendidas na Feira do Mercadão. E consoante já 

analisado, tenho que as provas carreadas demonstram que o pedido da 

requerente ora embargada deve ser acolhido, pois esta comprovou o fato 

constitutivo do seu direito, através do título que instrui a inicial, enquanto a 

requerida ora embargante não logrou em provar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II do 

CPC). Todavia, os valores constantes no respectivo título em comento 

devem ser acrescidos de juros moratórios contados a partir do 

vencimento da dívida, consoante entendimento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS 

MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.- 

Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no 

caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com 

vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do 

vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do 

débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros 

a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato de a dívida líquida 

e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória 

não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai 

no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito 

material. 4.- Embargos de Divergência providos para início dos juros 

moratórios na data do vencimento da dívida. (STJ - EREsp: 1250382 RS 

2011/0205446-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

02/04/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/04/2014)” 

DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO, com a 

extinção do processo com resolução do mérito e determinar o 

prosseguimento da execução de título extrajudicial Tendo em vista o auto 

de penhora/avaliação do oficial de justiça anexado aos autos, ADJUDICO 

os bens nele constantes em favor da requerente ora embargada, devendo 

a parte embargante manifestar-se quanto a satisfação de seu débito, 

devendo apresentar planilha atualizada. Proceda-se com a execução em 

seus ulteriores termos, até a satisfação total da dívida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 01 de agosto de 2017. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo VISTOS ETC... HOMOLOGO a 

sentença de lavra do Juiz Leigo para que surtam os efeitos legais. 

Cumpra-se a CNGC. ÁGUA BOA, 01/08/2017. Pedro Davi Benetti Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85821 Nr: 334-37.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Berlindo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 Autos: 85821

 Vistos em CORREIÇÃO.

DESIGNO a audiência de custódia para o dia 23 de janeiro de 2017 às 

13h20min (horário oficial de Mato Grosso).

Requisite-se o recluso.

Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85373 Nr: 4201-72.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Cezar da Silva, João Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselmar Vicente de Lima - 

OAB:4471-A/MT

 Diante da notícia do total descumprimento dos termos da suspensão 

condicional do processo (fls. 197), revogo o benefício da suspensão em 

favor dos réus JONAS CÉZAR DA SILVA e JOÃO MIGUEL DA SILVA.

 Indefiro o pedido ministerial de intimação dos réus, eis que ambos saíram 

da audiência plena e formalmente cientificados das condições.

 Vista dos autos ao Ministério Público para impulsionar o processo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 116114 Nr: 6243-55.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 116114

 Vistos, etc.

Analisando a pauta de audiência do dia 15.03.2018, verifico que a mesma 

encontra-se com excesso de audiências marcadas, inclusive no mesmo 

horário, havendo, portanto, à necessidade de readequação.

Sendo assim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

16 de abril de 2018, às 14:00 (MT).

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário

Água Boa/MT, 13 de março 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 ocorrendo assim, a impossibilitada da realização da audiência na data 

designada,

Regressão audiência de justificação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 96606 Nr: 223-82.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Augusto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Autos: 96606

 Vistos, etc.

Analisando a pauta de audiência do dia 15.03.2018, verifico que a mesma 

encontra-se com excesso de audiências marcadas, inclusive no mesmo 

horário, havendo, portanto, à necessidade de readequação.

Sendo assim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

16 de abril de 2018, às 14:00 (MT).

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário

Água Boa/MT, 13 de março 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 ocorrendo assim, a impossibilitada da realização da audiência na data 

designada,

Regressão audiência de justificação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 108993 Nr: 1852-57.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Marcos Stroeher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Autos: 108993

 Vistos, etc.

Analisando a pauta de audiência do dia 15.03.2018, verifico que a mesma 

encontra-se com excesso de audiências marcadas, inclusive no mesmo 

horário, havendo, portanto, à necessidade de readequação.

Sendo assim, REDESIGNO a audiência admonitória para o dia 20 de abril de 

2018, às 14:45 (MT).

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário

Água Boa/MT, 13 de março 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 ocorrendo assim, a impossibilitada da realização da audiência na data 

designada,

Regressão audiência de justificação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 96551 Nr: 195-17.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Aparecido Marcelino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 101010

 Vistos, etc.

Analisando a pauta de audiência do dia 15.03.2018, verifico que a mesma 

encontra-se com excesso de audiências marcadas, inclusive no mesmo 

horário, havendo, portanto, à necessidade de readequação.

Sendo assim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

20 de abril de 2018, às 13:30 (MT).

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário

Água Boa/MT, 13 de março 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 ocorrendo assim, a impossibilitada da realização da audiência na data 

designada,

Regressão audiência de justificação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1027206 Nr: 7725-04.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1027206

 Vistos, etc.

Analisando a pauta de audiência do dia 15.03.2018, verifico que a mesma 

encontra-se com excesso de audiências marcadas, inclusive no mesmo 

horário, havendo, portanto, à necessidade de readequação.

Sendo assim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

16 de abril de 2018, às 13:15 (MT).

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário

Água Boa/MT, 13 de março 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 ocorrendo assim, a impossibilitada da realização da audiência na data 

designada,

Regressão audiência de justificação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 97699 Nr: 879-39.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivid Aparecido Perciliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 116114

 Vistos, etc.

Analisando a pauta de audiência do dia 15.03.2018, verifico que a mesma 

encontra-se com excesso de audiências marcadas, inclusive no mesmo 

horário, havendo, portanto, à necessidade de readequação.

Sendo assim, REDESIGNO a audiência de justificação para o dia 16 de abril 

de 2018, às 14:45 (MT).

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário

Água Boa/MT, 13 de março 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 ocorrendo assim, a impossibilitada da realização da audiência na data 

designada,
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Regressão audiência de justificação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 27962 Nr: 2402-96.2009.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marquenes Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 27962

 Vistos, etc.

Analisando a pauta de audiência do dia 15.03.2018, verifico que a mesma 

encontra-se com excesso de audiências marcadas, inclusive no mesmo 

horário, havendo, portanto, à necessidade de readequação.

Sendo assim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

20 de abril de 2018, às 13:00 (MT).

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário

Água Boa/MT, 13 de março 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

 ocorrendo assim, a impossibilitada da realização da audiência na data 

designada,

Regressão audiência de justificação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85373 Nr: 4201-72.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Cezar da Silva, João Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselmar Vicente de Lima - 

OAB:4471-A/MT

 Certifico que compareceu no balcão desta secretária o Dr. Roselmar 

Vicente de Lima, Advogado constituido dos Réus momento em que o 

Intimei de Decisão de fls. 201.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92244 Nr: 928-78.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTEMIR GUILERME CHELA, MARIZA 

APARECIDA ROSA CHELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DÁRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13226-GO, NELSON CORRÊA NEVES JÚNIOR - OAB:19.112-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se, nos termos deprecado.

Após, devolva-se com as nossas homenagens.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 12 de março de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92244 Nr: 928-78.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTEMIR GUILERME CHELA, MARIZA 

APARECIDA ROSA CHELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DÁRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:13226-GO, NELSON CORRÊA NEVES JÚNIOR - OAB:19.112-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$: 25,00 (vinte 

e cinco reais), conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à 

central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32388 Nr: 3064-29.2010.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA HILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYNER CARVALHO MEDEIROS - 

OAB:14.779-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 32388

Vistos em correição.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

Intimem-se as partes para especificarem a produção de provas, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Desde já, defiro a prova testemunhal almejada pelas partes.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04/04/2018, às 

17h00¬¬¬¬¬¬¬¬¬min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Consigno que, acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam 

intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser depositado em 

cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias.

 Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 08 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 26218 Nr: 627-49.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PRADO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A /MT, Patrícia 

Mariano da Silva - OAB:171255-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 26218

Vistos em correição.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 
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para a obtenção do benefício perseguido.

Intimem-se as partes para especificarem a produção de provas, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Desde já, defiro a prova testemunhal almejada pelas partes.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04/04/2018, às 

16h00¬¬¬¬¬¬¬¬¬min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Consigno que, acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam 

intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser depositado em 

cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias.

 Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 8 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64814 Nr: 1823-44.2015.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO CHAGAS MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA DE ANICÉSIO, SANDOVAL 

CARNEIRO DE CARVALHO, MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, IRENE 

CHAGAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA FRANCISCA DE ANICÉSIO, Cpf: 

08097585120, Rg: 1.149.903, Filiação: Militão Borges de Anicézio e de Ana 

Cândida de Anicézio, data de nascimento: 25/04/1943, brasileiro(a), 

natural de Alto Araguaia-MT, separado(a) judicialmente, do lar, atualmente 

em local incerto e não sabido SANDOVAL CARNEIRO DE CARVALHO, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido IRENE CHAGAS 

MONTEIRO, Cpf: 38788934187, Rg: 741.584, Filiação: Divina Monteiro de 

Oliveira e Cipriano Chagas de Oliveira, data de nascimento: 27/08/1964, 

brasileiro(a), natural de Alto Araguaia-MT, solteiro(a), (dc*) do lar e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 

Cpf: 45840628115, Rg: 06.851.274, Filiação: Carlos Alves de Oliveira e 

Doralice Camargo de Oliveira, data de nascimento: 09/03/1970, 

brasileiro(a), natural de Santa Vitória-MG, casado(a), mecânico, Telefone 

(66) 9994-9531. 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: Hélio Chagas Monteiro ingressou com Ação de 

Usucapião visando ser declarada a aquisição da propriedade abaixo 

descrita em seu favor.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Um lote de terras situado na zona 

urbana desta cidade, com a área de 176,00 m² (cento e setenta e seis 

metros quadrados), medindo oito metros de frente, por vinte e dois metros 

da frente aos fundos, dentro dos seguintes limites e confrontações: frente 

para a rua Jeronimo Samita Maia; lado direito, com terras de Abrão 

Marques de Souza,; lado esquerdo, com terras de Risolina Angélica de 

Freitas; e fundos com terras de Sandoval Carneiro de Carvalho, contendo 

um prédio residencial, construção de alvenaria, piso de cimento, queimado, 

coberta com telhas de barro. Registrado sob o n° 8475, no Cartório do 1° 

Ofício desta Cidade e Comarca.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Trata-se de Ação de Usucapião proposta 

por HELIO CHAGAS MONTEIRO contra MARIA FRANCISCA DE ANICÉSIO.2. 

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. 3. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no artigo 330 do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo “codex”, RECEBO a petição inicial.4. DEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita.5. CITEM-SE o(a) requerido(a) e os confinantes, pessoalmente, 

conforme § 3º, do artigo 246, do CPC/2015 e, por edital, com o prazo de 30 

dias, os eventuais interessados ausentes incertos e desconhecidos (CPC, 

art. 259, I).6. Por via postal, INTIMEM-SE, para manifestar interesse na 

causa, os confinantes, os representantes da Fazenda Pública da União, 

do Estado e o Município, remetendo-lhes os documentos anexos à peça 

vestibular, especialmente as plantas e memoriais descritivos do imóvel 

usucapível.7. Após, DÊ-SE vista dos autos para o Ministério Público.8. 

OFICIE-SE ao ínclito Serviço Registral Imobiliário para registro lato sensu, a 

margem da matrícula, da presente ação judicial, conforme item 21 do inciso 

I do art. 167 da LRP. Se registrado o imóvel em outra comarca, crível será 

abertura de nova matrícula no SRI local consoante nota doutrinária ao art. 

170 da LRP pelo prof. Walter Ceneviva, para tanto, oficie-se como de 

praxe, incumbido à parte a quitação dos emolumentos de lei junto ao SRI 

local.9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

ARaguaia/MT, 23 de novembro de 2016.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 22 de fevereiro de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90096 Nr: 6310-86.2017.811.0020

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE LOURENÇO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, AGNALDO FARIAS 

DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Ante o exposto, considerando os fatos narrados na inicial e os 

documentos que a instruíram, CONCEDO a tutela provisória de urgência e 

DETERMINO a suspensão da alienação da área de 2,56 ha (dois hectares 

e cinquenta e seis ares), objeto da matricula nº 8.064, junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis local, determinada no bojo da ação n. 

1373-14.2009.811.0020 (cód. 26968), movida pelo Banco do Brasil S/A.18. 

CITE-SE o embargado para contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 679 do NCPC.19. TRASLADE-SE cópia desta 

decisão para os autos n. 1373-14.2009.811.0020 (cód. 26968), em 

apenso.20. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Alto Araguaia/MT, 8 

de março de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90791 Nr: 135-42.2018.811.0020

 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: AGROPASTORIL PRODUTORA DE SEMENTES 

JABOTICABAL LTDA, FLORIANO MACRI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA SILVA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NOSRALLA - 

OAB:51392/SP, RUDY NOSRALLA - OAB:281931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 135-42.2018.811.0020 (cód. 91791).Assevero que existe notória 

potencialidade que o deslinde da presente ação ordinária produza reflexos 

nos direitos hereditários discutidos no juízo da comarca de Sorocaba/SP.7. 

Por oportuno, destaco a lição de Fredie Didier:“A conexão, neste caso, 
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decorrerá do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas 

litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo 

examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, 

mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade.” 

(DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 

2015, p 233).11. Desta forma torna-se nítido que a matéria atacada in casu 

não tem compleição de ser discutida nesta via, já que não se encontra 

amparada por nenhuma daquelas situações preconizadas no art. 1.022, 

do instrumento adjetivo civil, pois a matéria em rusga é de cunho meritório 

não havendo permissão para retificações substanciais no recurso 

manejado, desmerecendo o mesmo o seu devido provimento.12. Noutra 

banda, analisando os autos, verifico que a parte requerente está sediada 

na cidade de Jaboticabal/SP, motivo pelo qual os embargos merecem 

acolhimento neste ponto.13. Posto isso, com fulcro no art. 1.022 do CPC, 

ACOLHO parcialmente os Embargos de Declaração em apreço, para 

eliminar contradição, no tocante ao fato de que a parte requerente está 

sediada na cidade de Jaboticabal/SP.14. INTIME-SE a parte recorrente 

acerca do presente decisum.15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário.Alto Araguaia/MT, 12 de março de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83991 Nr: 3510-85.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTYAN NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:OAB/MT 10.139

 Autos n. 3510-85.2017.811.0020 (cód. 83991).Vistos.8. Por conseguinte, 

INDEFIRO o pleito de ref.: 13 e estando estes autos em conformidade com 

os eventos da execução, não apresentada incongruência matemática, 

HOMOLOGO o cálculo de pena ref.: 10.9. INTIME-SE pessoalmente o 

reeducando, entregando-lhe uma cópia do cálculo de pena homologado, 

nos termos do artigo 66, inciso X, da Lei nº 7.210/84.10. AGUARDE-SE, em 

cartório, os autos, para acompanhamento da execução, e, havendo 

manifestação/evento intercorrente que demande apreciação deste 

Magistrado, FAÇAM-SE conclusos.11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 12 de março de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92242 Nr: 927-93.2018.811.0020

 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: ADILSON MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária à 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos:“Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.”9. Em que pese os fatos narrados pela parte requerente, 

verifico que apenas foram colacionados ao feito cópia dos documentos 

pessoais e do edital de abertura do certame (ref.: 01 – fls. 17/93), que são 

insuficientes para demonstrar que o requerente foi reprovado na 

mencionada fase de concurso por suposto fato que desabone a sua 

conduta.10. Na hipótese, frente aos documentos colacionados, não foi 

demonstrada eventual apresentação de recurso administrativo e decisão 

final, tampouco documentos que evidenciem a reprovação e a existência 

da ação penal em trâmite sem julgamento de mérito, ao passo que a 

probabilidade do direito que alega possuir a parte Requerente não restou 

devidamente demonstrada no bojo dos autos, em um juízo de cognição 

sumária, sendo de rigor a oportunização do contraditório e ampla defesa, 

e consequente instrução processual.Devido à incongruência entre os 

fatos em fase de cognição sumária, é prudente aguardar a apresentação 

de outros elementos aptos a formar o convencimento do magistrado 

durante a instrução processual na instância singular. (AI 127699/2015, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2016, Publicado no DJE 

25/07/2016)”12. Com estas razões, NÃO CONCEDO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ante a ausência de demonstração do fumus 

boni iuris, em observância ao artigo 300 do Código de Processo Civil.13. 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo legal. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

12 de março de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92220 Nr: 914-94.2018.811.0020

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 dias, 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 13 de março de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66958 Nr: 2695-59.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 Vistos.1. Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa 

prévia (ref.: 28), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na 

fase eminentemente probatória.2. Desta forma, não havendo preliminares 

arguidas em sede de resposta à acusação, e ainda, não sendo o caso de 

absolvição sumária face a não incidência das hipóteses do artigo 397 e, 

conforme gizado no artigo 399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11/04/2018, às 14h30min.3. 

PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 

conforme artigo 367 do mesmo CPP.8. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 7 de março de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73442 Nr: 2434-60.2016.811.0020

 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): CLEMILDA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 
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OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Ante o exposto, pois, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, aqui aplicado em caráter supletivo, ACOLHO O PEDIDO DO 

AUTOR e o faço para condenar a parte requerida a pagar ao requerente o 

valor de R$ 25.629,17 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e 

dezessete centavos)., referente a cédula de crédito bancária acostada na 

inicial, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a 

citação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/91 c/c art. 397, CC).7. CONDENO a parte 

sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do CPC.8. Certificado o trânsito em julgado, e não havendo 

pretensão executória, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC. 9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 12 de março 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75082 Nr: 3451-34.2016.811.0020

 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): CARLOS ALBERTO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes à 

ref. 36.

2. 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. Custas conforme acordado.

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. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 12 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73592 Nr: 2528-08.2016.811.0020

 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): CLEMILDA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Ante o exposto, pois, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, aqui aplicado em caráter supletivo, ACOLHO O PEDIDO DO 

AUTOR e o faço para condenar a parte requerida a pagar ao requerente o 

valor de R$ 2.102,34 (dois mil, cento e dois reais e trinta e quatro 

centavos), referente a cédula de crédito bancária acostada na inicial, 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a citação 

(art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/91 c/c art. 397, CC).7. CONDENO a parte 

sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

85, § 8º do CPC.8. Certificado o trânsito em julgado, e não havendo 

pretensão executória, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC. 9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 12 de março 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 61661 Nr: 344-16.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENRON ELETRICIDADE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 31. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

condenando a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 111.521,41 

(cento e onze mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um 

centavos), acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data 

da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 

11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à 

caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), 

bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, desde 

o vencimento.32. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. 33. CONDENO a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.34. 

Sem custas, vez que isenta a Fazenda Pública. bem como honorários 

advocatícios 35. Decisão sujeita ao reexame necessário. Assim, decorrido 

o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo grafar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.36. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 12 de março de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66796 Nr: 2632-34.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERNO MILTON HÜBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE VALERIA TALARICO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Ante ao exposto, forte no artigo 487, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cominatória, confirmando 

inteiramente os termos da Tutela Antecipada (ref. 3), extinguindo o feito 

com resolução do mérito.17. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.18. Certificado 

o trânsito em julgado, e não havendo pretensão executória, ARQUIVE-SE 

com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 9. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 12 de março de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82924 Nr: 2910-64.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIRENE JESUS DE SOUZA - 

OAB:18465/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente da audiência designada para 

o dia para o dia 18 de maio de 2018 às 14h00min(MT)que se realizará no 

CEJUSC desta comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74976 Nr: 3415-89.2016.811.0020

 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: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2 J L RESTAURANTE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242289/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 Intimação dos advogados das partes da audiência designada para o dia 

18/05/2018 às 13h00min (MT ), que se realizará no Centro de Mediação e 

Resolução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

 Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80730 Nr: 1701-60.2017.811.0020

 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: IVANILDE INÁCIO ALVES, MARIA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELORITA INÁCIO DOS SANTOS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DELORITA INÁCIO DOS SANTOS - 

ESPÓLIO, Rg: 10.262.679, Filiação: Maria Abadia de Jesus e Guilherme 

Inácio do Nascimento, brasileiro(a), natural de Pradinho-SP, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 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 Alvará Judicial com a finalidade de 

recebimento de valores junto ao INSS, em virtude do falecimento de 

Delorita Inácio dos Santos.

Despacho/Decisão: Vistos EM CORREIÇÃO.Feito em ordem.1. RECEBO a 

inicial, por estarem presentes os requisitos do artigo 319 do CPC/2015, 

que segue procedimento especial do art. 719ss do CPC/2015.2. DEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita nos termos do artigo 98 e seguintes do 

CPC/2015 e, ainda, com fulcro na Lei 1.060/50, caso haja ventilado pedido 

com os requisitos exigidos.3. Conforme regra do art. 721 do CPC/2015, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC/2015), publicável uma 

única vez no DJE, CITEM-SE os possíveis interessados para fins e prazo 

do art. 721ss do mesmo Código Instrumental Civil.4. Transcorrido o prazo, 

vistas ao MPE, nos termos do artigo 178 c/c artigo 721ss, ambos do 

CPC/2015.5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 5 de abril de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 22 de fevereiro de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72015 Nr: 1523-48.2016.811.0020

 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: FABIO APARECIDO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERCEIROS INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 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 proposta com a finalidade de 

recebimento de saldo bancário, FGTS e PIS, em virtude do falecimento de 

Vilma Martins dos Santos.

Despacho/Decisão: Vistos EM CORREIÇÃO.Feito em ordem.1. RECEBO a 

inicial, por estarem presentes os requisitos do artigo 319 do CPC/2015, 

que segue procedimento especial do art. 719ss do CPC/2015.2. DEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita nos termos do artigo 98 e seguintes do 

CPC/2015 e, ainda, com fulcro na Lei 1.060/50, caso haja ventilado pedido 

com os requisitos exigidos.3. Conforme regra do art. 721 do CPC/2015, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC/2015), publicável uma 

única vez no DJE, CITEM-SE os possíveis interessados para fins e prazo 

do art. 721ss do mesmo Código Instrumental Civil.4. Transcorrido o prazo, 

vistas ao MPE, nos termos do artigo 178 c/c artigo 721ss, ambos do 

CPC/2015.5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 5 de abril de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz 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, CASSIANO DE MOURA 

FELL, digitei.

Alto Araguaia, 22 de fevereiro de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-54.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENE ALVES DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIMAIS INSTITUICAO DE CREDITO PRODUTIVO POPULAR 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ARAUJO DE ALMEIDA OAB - GO0011837A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010002-54.2017.8.11.0020 REQUERENTE: CHARLENE ALVES DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: CREDIMAIS INSTITUICAO DE CREDITO 

PRODUTIVO POPULAR VISTOS EM CORREIÇÃO. Dispensado o relatório, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de reclamação 

cível na qual pretende a parte autora o cancelamento do protesto de título 

realizado junto ao cartório da comarca de Rio Verde/GO, realizado pela 

reclamada em razão da dívida supostamente contraída. Em contestação a 

reclamada nega qualquer vicio e/ou ilegitimidade do débito, informando 

ainda que após a quitação da dívida pela reclamada forneceu a mesma 

CARTA DE ANUENCIA para realizar a baixa do protesto junto ao cartório. 

Não havendo preliminares, passo a análise do mérito. Pois bem. O cerne 
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da controvérsia consiste em analisar a (i)legitimidade do protesto junto ao 

Cartório do Serviço Notarial e Registral de Rio Verde/GO, haja vista 

alegação de que nunca manteve relação negocial com a empresa 

Reclamada. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - 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 que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) Por se tratar de fato negativo - 

inexistência de negócio subjacente - não há como exigir da parte Autora, 

pela evidente impossibilidade material, a comprovação de que jamais 

travou relação comercial com a Reclamada, competindo a esta a 

demonstração de que os protestos estavam calcados no inadimplemento 

de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte Autora. É 

incontroverso, portanto, que a prova acerca da legitimidade dos protestos 

junto ao Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Paranatinga-MT 

caberia à Reclamada, bastando que comprovasse materialmente fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, conforme 

preceitua o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, vez que se 

beneficiaria com tal demonstração. Dessa maneira, denota-se claramente 

que a Reclamada não logrou cumprir com o seu encargo, inexistindo nos 

autos qualquer elemento probatório sobre a legalidade de sua conduta, 

visto que apesar de informar nos autos a legitimidade do débito, afirmou 

que a parte reclamante o havia quitado, bem como após a quitação 

fornecera carta de anuência, instrumento necessário a baixa do protesto 

junto ao cartório. Dessa maneira, o nexo de causalidade resta evidenciado 

neste caso, uma vez que em razão de um modo de conduta da 

Reclamada, a parte autora teve seu nome permanecido em protesto, em 

razão de uma dívida que já quitada, vendo-se obrigada a procurar o Poder 

Judiciário para a satisfação do seu direito. Nesse sentido, eis os seguintes 

casuísmos jurisprudenciais, litteris: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO 

CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA 

MANTIDA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70061233219, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 17/09/2014) (TJ-RS - 

AC: 70061233219 RS , Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 17/09/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014) Assim, não pode o 

consumidor ser prejudicado pela má administração da empresa 

Reclamada, a evidenciar o defeito do serviço (art. 14 do CDC), hipótese 

que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re 

ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, 

por isso, não necessita de demonstração específica. Dessa forma, o 

abalo psicológico sofrido pela Autora em razão do protesto indevido feito 

pela empresa Reclamada mostra-se evidente. A angústia, a preocupação, 

o incômodo são inevitáveis e inegáveis. Ademais, o fato de ser cobrada 

injustamente, traz consigo sensação de impotência e alterações de ânimo 

que devem ser entendidas como dano moral. A hipótese dos autos não 

revela mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a que 

estão sujeitas todas as pessoas. Os incômodos sofridos pela parte 

Autora ultrapassaram os limites daqueles que podem – e devem – ser 

absorvidos pelo homo medius. Entretanto, trouxe a parte reclamada em 

contestação extrato de negativações confeccionado pelo órgão SPC onde 

resta demonstrada a existência de diversas negativações posteriores. 

Reconhecida a responsabilidade indenizatória da Reclamada, resta nesse 

momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor 

doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da 

quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear 

pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja 

condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão 

do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los 

condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na 

atenuação da ofensa. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a liminar outrora deferida nos autos, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, 

para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

DECLARO em caráter definitivo a inexistência do débito correspondente ao 

negócio jurídico em tela, bem como ORDENO que a reclamada promova a 

sua exclusão dos órgãos de restrição ao crédito no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a partir da ciência da homologação desta sentença. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos EM 

CORREIÇÃO. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010267-27.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CASSIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010267-27.2015.8.11.0020 EXEQUENTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EXECUTADO: PAULO 

CASSIANO DA SILVA Vistos. 1. INTIME-SE a parte reclamante do teor da 

certidão lançada na movimentação nº 11848009, bem como, para no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento. 2. INTIME-SE. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010219-68.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ERIDAN MARTINS ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010219-68.2015.8.11.0020 EXEQUENTE: ERIDAN MARTINS ALVES DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. 1. No presente caso, 

a parte reclamante requereu a Execução de Sentença - procedimento 

executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), que depende de 

intimação, cuja penhora só será realizada em caso de não pagamento do 

débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a partir do qual se 

imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de pagamento 

(Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato grosso). 2. Ante 
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ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o valor do débito 

fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora e 

multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a execução no mesmo 

prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali 

estabelecida. 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-55.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE PEREIRA XISTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (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):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010097-55.2015.8.11.0020 EXEQUENTE: ATAIDE PEREIRA XISTO 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. 1. No presente caso, a parte reclamante 

requereu a Execução de Sentença - procedimento executório, por quantia 

certa (art. 523 do NCPC), que depende de intimação, cuja penhora só será 

realizada em caso de não pagamento do débito, depois de decorrido prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a 

condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte 

executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), 

podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 

do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-06.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDO FRANCO DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT0011082A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

MAXIMILIAN JOSE BEIJO GONSALEZ OAB - MT0011225A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010109-06.2014.8.11.0020 EXEQUENTE: CACILDO FRANCO DE REZENDE 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. 1. No presente caso, a parte 

reclamante requereu a Execução de Sentença - procedimento executório, 

por quantia certa (art. 523 do NCPC), que depende de intimação, cuja 

penhora só será realizada em caso de não pagamento do débito, depois 

de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 

10% sobre a condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE 

à parte executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do 

NCPC), podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do 

art. 525 do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. 3. 

Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-03.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE FATIMA DA SILVA KUMMER GORGEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON LÁZARO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT0011082A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010137-03.2016.8.11.0020 REQUERENTE: SOLANGE DE FATIMA DA 

SILVA KUMMER GORGEN REQUERIDO: HILTON LÁZARO DA SILVA 

Vistos. 1. A prestação jurisdicional encontra-se exaurida, conforme 

sentença lançada na movimentação nº 8143034. 2. Houve a tentativa de 

intimação da parte reclamante foi para tomar ciência da sentença, a qual 

foi infrutífera conforme certidão lançada na movimentação nº 10188103 . 

3. No presente caso, a parte reclamante não comunicou que mudou de 

endereço, sendo que a intimação ocorrida no local anteriormente indicado 

é eficaz, conforme dispõe o artigo 19, § 2º da Lei 9.099/1995, in verbis: “§ 

2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas 

no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.” 4. Ante ao 

exposto, CERTIFIQUE-SE o transito em julgado da sentença e, se nada 

pleiteado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010259-21.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CAMPOS LINHARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ALVES LOPES OAB - MT0012357A (ADVOGADO)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010259-21.2013.8.11.0020 EXEQUENTE: GILBERTO CAMPOS LINHARES 

EXECUTADO: LUCINEIDE CARNEIRO Vistos. 1. A certidão retro informa que 

os embargos são tempestivos, porém não existe nos autos comprovante 

de garantia do juízo. 2. Desta feita, com fulcro enunciado do Fonaje nº 

112, REJEITO, liminarmente, os embargos opostos na movimentação nº 

11643285, em razão do Juízo não estar garantido. 3. INTIME-SE a parte 

exeqüente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens para serem 

penhorados, ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

(§ 4º, do artigo 53 da Lei 9.099/95). 4. Decorrido o prazo acima 

mencionado, sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010029-76.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RONES FIRMINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO LUIZ FERREIRA OAB - GO0011932A (ADVOGADO)

ADRIANA DE JESUS SILVA OAB - GO0023072A (ADVOGADO)

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010029-76.2013.8.11.0020 EXEQUENTE: RONES FIRMINO DA SILVA 

EXECUTADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. 1. Nos Juizados 

Especiais, as partes não estão sujeitas ao pagamento de custas 

processuais nem de honorários advocatícios, o que ocorrerá, apenas, se 
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a parte vencida, insatisfeita, desejar recorrer da sentença, quando as 

partes usam de má fé e se forem julgados improcedentes os Embargos do 

Devedor, o que não se enquadra caso em tela. 2. Assim, INDEFIRO o 

cálculo apresentado na movimentação 10758795, por ter incluído 

indevidamente honorários advocatícios. 3. Ante ao exposto, INTIME-SE a 

parte exeqüente, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo 

cálculo, sem a inclusão de honorários, para posterior prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e conseqüente expedição de certidão de 

dívida - art. 485, III do CPC. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010028-28.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ASSIS MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS SILVEIRA SANTOS 04357266173 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010028-28.2012.8.11.0020 EXEQUENTE: ROGERIO ASSIS MARQUES 

EXECUTADO: MARCOS VINICIUS SILVEIRA SANTOS 04357266173 Vistos. 

1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. 4. No presente caso, este juízo ordenou a intimação da 

parte autora/exequente para manifestar-se quanto ao teor da certidão de 

movimentação Num. 8274782, demonstrando que o bloqueio via 

BACENJUD não fora realizado por insuficiência do mesmo. 5. Consigno 

que o abandono da causa provocado pela parte reclamante/exequente vai 

a confronto com os princípios da celeridade e economia processual, que 

permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante 

ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-50.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LUIZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010356-50.2015.8.11.0020 REQUERENTE: EVA LUIZA DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. 1. Nos Juizados Especiais, as 

partes não estão sujeitas ao pagamento de custas processuais nem de 

honorários advocatícios, o que ocorrerá, apenas, se a parte vencida, 

insatisfeita, desejar recorrer da sentença, quando as partes usam de má 

fé e se forem julgados improcedentes os Embargos do Devedor, o que não 

se enquadra caso em tela. 2. Assim, INDEFIRO o cálculo apresentado nas 

movimentações 11112026 e 11112093, por ter incluído indevidamente 

honorários advocatícios na fase de execução de sentença, ocasionando 

a cobrança em duplicidade. 3. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte 

exeqüente, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo, 

sem a inclusão de honorários, para posterior prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção e conseqüente expedição de certidão de dívida - art. 

485, III do CPC. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-91.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLORENTINO LUIZ FERREIRA OAB - GO0011932A (ADVOGADO)

ADRIANA DE JESUS SILVA OAB - GO0023072A (ADVOGADO)

JOAO NEGRAO DE ANDRADE FILHO OAB - GO17947 (ADVOGADO)

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO)

JOAO PESSOA DE SOUZA OAB - GO2294 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010028-91.2013.8.11.0020 EXEQUENTE: ELIZANA SILVA EXECUTADO: 

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. 1. Nos Juizados Especiais, as partes 

não estão sujeitas ao pagamento de custas processuais nem de 

honorários advocatícios, o que ocorrerá, apenas, se a parte vencida, 

insatisfeita, desejar recorrer da sentença, quando as partes usam de má 

fé e se forem julgados improcedentes os Embargos do Devedor, o que não 

se enquadra caso em tela. 2. Assim, INDEFIRO o cálculo apresentado nas 

movimentações 10929914, por ter incluído indevidamente honorários 

advocatícios. 3. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte exeqüente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo, sem a inclusão de 

honorários, para posterior prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

e conseqüente expedição de certidão de dívida - art. 485, III do CPC. 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010285-53.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DE ALMEIDA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT0002644A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDIVALDO PEREIRA SOARES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010285-53.2012.8.11.0020 EXEQUENTE: VILMAR DE ALMEIDA E SILVA 

EXECUTADO: IDIVALDO PEREIRA SOARES Vistos. 1. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De 

acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o juiz não 

resolverá o mérito quando: “por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 4. No 

presente caso, este juízo ordenou a intimação da parte autora/exequente 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão de movimentação Num. 

8716004, demonstrando que o bloqueio via BACENJUD não fora realizado 

por insuficiência do mesmo. 5. Consigno que o abandono da causa 

provocado pela parte reclamante/exequente vai a confronto com os 

princípios da celeridade e economia processual, que permeiam a razão 

mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO 

EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que 

dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. Homologada e transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64410 Nr: 1642-43.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL BLUE MADEIRAS LTDA, 

AUGUSTO FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANINE BOF PANCIERI - 

OAB:6367

 Autos n. 1642-43.2015.811.0020 (cód. 64410)

Vistos.

1. Tendo em conta a certidão retro, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/03/2018, às 15:30 horas, para a oitiva da 

testemunha FILOGÊNIO DA ROCHA NETO.

2. INTIMEM-SE.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-91.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO-COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERIO CHAGAS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000107-91.2017.8.11.0020 REQUERENTE: PERUCHI ELETRO-COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP REQUERIDO: ROBERIO 

CHAGAS DE ARRUDA Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 

487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-76.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO-COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERIO CHAGAS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000108-76.2017.8.11.0020 REQUERENTE: PERUCHI ELETRO-COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP REQUERIDO: ROBERIO 

CHAGAS DE ARRUDA Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 

487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000120-90.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO-COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA DUARTE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000120-90.2017.8.11.0020 EXEQUENTE: PERUCHI ELETRO-COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP EXECUTADO: SHEILA 

DUARTE DA SILVA Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, 

inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-52.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO-COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MANTOVAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000129-52.2017.8.11.0020 REQUERENTE: PERUCHI ELETRO-COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP REQUERIDO: PAULO CESAR 

MANTOVAN Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, 

“b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o 

processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da 

Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da 

Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 

1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-37.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO-COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YORRANE CAMPOS LINHARES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000130-37.2017.8.11.0020 REQUERENTE: PERUCHI ELETRO-COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP REQUERIDO: YORRANE 

CAMPOS LINHARES DE FREITAS Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos 

do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e 

declaro extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz 
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Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-07.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LOPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA TERESINHA BUONO LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000132-07.2017.8.11.0020 REQUERENTE: FABIANA LOPES RODRIGUES 

REQUERIDO: TELMA TERESINHA BUONO LEAL Vistos, 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-96.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LOPES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000139-96.2017.8.11.0020 REQUERENTE: MARIA LUCIA LOPES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: NUBIA FERREIRA DE SOUZA Vistos, 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-88.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOBERTO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT0016887A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000146-88.2017.8.11.0020 REQUERENTE: CLAUDIOBERTO CARDOSO 

DA SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, 1. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-28.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MENDES PARULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000150-28.2017.8.11.0020 REQUERENTE: DEUZANIA MARQUES VILELA 

ALVES REQUERIDO: JORGE MENDES PARULA Vistos, 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-13.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NICACIO VILELA MARTINS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000151-13.2017.8.11.0020 REQUERENTE: NICACIO VILELA MARTINS - 

ME REQUERIDO: ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS Vistos, 1. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Cod. Proc.: 80290 Nr: 1889-65.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ROBERTO VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINACEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:OAB/MT 12090-A, GIULIO ALVARENGA 

REALE - OAB:15484-A

 Vistos, etc.

 INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

os termos do acordo de fls. 145/148, com relação à baixa do gravame 

sobre o veículo GM CELTA, ano 2010/2011, placa NJE 4591, renavam 

00278997392, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) (art. 536, 

§1º, CPC).

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

Em seguida, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 07 de Março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103127 Nr: 3531-68.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de fls. 156/165, celebrado nestes autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

AUXILIO – DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ promovida por 

ANTONIO BENEDITO DA COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, para que sejam aplicados os índices de correção 

monetária e juros de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na 

cobrança dos valores em atraso.

Intime-se a parte autora para que apresente os cálculos na forma 

acordada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada dos cálculos, dê-se vista à Autarquia requerida para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres – (MT), 07 de março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110194 Nr: 1842-52.2016.811.0008

 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: SERGIO RODRIGUES CASTANHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIDE ANA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101636 Nr: 2668-15.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI ALVES DE SOUZA SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 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. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102251 Nr: 3050-08.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL VIEIRA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98040 Nr: 497-85.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA GONÇALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99815 Nr: 1532-80.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Aparecido de Paula

 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. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94155 Nr: 3787-45.2014.811.0008

 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: JOANITA SALES DA COSTA LEIDENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER N. DE 

OLIVEIRA - OAB:8.604/MT, CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745/MT, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121565 Nr: 1744-33.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ZANARDI SELVATICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117336 Nr: 6201-45.2016.811.0008

 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: SILVANE DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96250 Nr: 5389-71.2014.811.0008

 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: JOEL DA SILVA SOARES

 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. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102243 Nr: 3042-31.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102254 Nr: 3053-60.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE BARBARA OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95826 Nr: 5085-72.2014.811.0008

 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: JESUINA MARIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97157 Nr: 6102-46.2014.811.0008

 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: AFONSO RAFAEL BARBALHO

 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. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97163 Nr: 6108-53.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUDA ALMEIDA DE OLIVEIRA TORRES

 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. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111555 Nr: 2632-36.2016.811.0008

 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: SUZANA LISETE SCHARDONG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 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. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94610 Nr: 4177-15.2014.811.0008

 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: JOSÉ ROMULO MENESES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 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. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105574 Nr: 5218-80.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 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, 
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SUSPENDO o processo, enquanto pendente o julgamento do mencionado 

incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101450 Nr: 2548-69.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINA FRANCISCA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133556 Nr: 678-81.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 

OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a autora, para que no prazo de 15 (quinze) promova a emenda 

da inicial, a fim de que apresente nos autos contrato ou qualquer 

documento que comprove negócio jurídico com a parte requerida, 

requerimento administrativo de exibição dos documentos e atribuir à causa 

valor correspondente ao integral proveito econômico almejado com a 

demanda, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil).No mesmo prazo concedido, a parte autora deverá 

colacionar aos autos documentos que comprovem a arguida 

impossibilidade de pagamento das custas e demais despesas 

processuais, tais como: as três últimas declarações de imposto de renda, 

comprovantes de rendimentos, Certidões do DETRAN e Registro de 

Imóveis da Comarca de sua residência, sob pena de indeferimento da 

ação.Poderá ainda, caso compreenda pertinente, recolher as custas 

processuais referentes à propositura da presente demanda sem promover 

os esclarecimentos determinados acima. Caso requeira nos autos, poderá 

parcelar as despesas processuais, em até 06 (seis) vezes, conforme o 

disposto no art. 98, §6.º, CPC.Após a emenda da inicial ou o transcurso do 

prazo, tornem-me os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres - MT, 12 de março de 2018.Silvio Mendonça 

Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133555 Nr: 677-96.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOMENA BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 

OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Pedido Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos 

proposto por FILOMENA BARBOSA DE ALMEIDA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA, ambos qualificados nos autos.

A parte autora alega ter firmado contrato junto à requerida, referente aos 

serviços TELEXFREE, porém, não apresentou nenhum documento nos 

autos que comprove sua relação com a mesma, nem mencionou os 

valores investidos por ela.

 Para que possa ingressar com a ação de liquidação de sentença, requer 

a autora em sede de medida cautelar a exibição de documentos por parte 

da requerida, a saber: relatórios financeiros e contábeis das contas do 

autor e relatório de créditos existentes nas respectivas contas.

Entretanto, é ônus de quem demandar em juízo instruir a inicial com todos 

os documentos pertinentes para a análise de seu pedido, bem como para 

comprovação de suas alegações (art. 320, CPC).

In casu, a autora não possui nenhum documento que demonstre sua 

relação com a requerida, tampouco comprovante de qualquer negócio 

jurídico celebrado, o que torna inviável exigir algum documento sem saber 

ao certo a sua ligação com a parte requerida.

Sendo assim, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) promova a 

emenda da inicial, a fim de que apresente nos autos contrato ou qualquer 

documento que comprove negócio jurídico com a parte requerida, 

requerimento administrativo de exibição dos documentos e atribuir à causa 

valor correspondente ao integral proveito econômico almejado com a 

demanda, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil).

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

Tramita-se a ação com prioridade em face da autora ter idade superior a 

60 (sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 12 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132966 Nr: 268-23.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO FLORINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ORNANDES 

GOMES MINEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o autor, para que no prazo de 15 (quinze) promova a emenda 

da inicial, a fim de que apresente nos autos contrato ou qualquer 

documento que comprove negócio jurídico com a parte requerida, 

requerimento administrativo de exibição dos documentos e atribuir à causa 

valor correspondente ao integral proveito econômico almejado com a 

demanda, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil).No mesmo prazo concedido, a parte autora deverá 

colacionar aos autos documentos que comprovem a arguida 

impossibilidade de pagamento das custas e demais despesas 

processuais, tais como: as três últimas declarações de imposto de renda, 

comprovantes de rendimentos, Certidões do DETRAN e Registro de 

Imóveis da Comarca de sua residência, sob pena de indeferimento da 

ação.Poderá o autor ainda, caso compreenda pertinente, recolher as 

custas processuais referentes à propositura da presente demanda sem 

promover os esclarecimentos determinados acima. Caso requeira nos 

autos, poderá parcelar as despesas processuais, em até 06 (seis) vezes, 

conforme o disposto no art. 98, §6.º, CPC.Após a emenda da inicial ou o 

transcurso do prazo, tornem-me os autos conclusos.Tramita-se a ação 

com prioridade em face do autor ter idade superior a 60 (sessenta) anos 

(art. 1.048, inc. I do CPC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres - MT, 12 de março de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132958 Nr: 260-46.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA GALDINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora da presente ação de 

cumprimento de sentença é iletrada, e que, a procuração judicial (fls. 10) 

veio assinada por impressão digital, tornando-a inválida.

 A procuração é o instrumento do mandato, em que alguém transfere 

poderes a outrem para praticar atos em seu nome, e que, por força de lei, 

dever estar assinada pelo outorgante, conforme dispõe o art. 654, do 

Código Civil: Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração 

mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura 

do outorgante.

Ressalva-se que, as pessoas que não possuem nenhuma escolaridade 

podem ser representadas mediante procuração por instrumento público 

(art. 105, CPC).

Nesse sentido, é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ANALFABETO. 

NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NÃO 

SANADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. 

(Apelação Cível nº 0039663-24.2009.4.01.9199/MG, 1ª Câmara Regional 

Previdenciária de Juiz de Fora - TRF da 1ª Região, Rel. José Alexandre 

Franco. j. 15.02.2017, unânime, e-DJF1 06.03.2017).

 Assim, FACULTO a parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de que seja regularizada a representação 

processual mediante a apresentação de procuração por instrumento 

público, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil).

No mesmo prazo concedido, a autora deverá apresentar nos autos o teor 

da sentença condenatória transitada em julgado da parte requerida em 

relação aos negócios jurídicos firmados com os consumidores.

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 12 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132964 Nr: 266-53.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADRIANO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 FACULTO ao autor para que apresente nos autos o teor da sentença 

condenatória transitada em julgado da parte requerida em relação aos 

negócios jurídicos firmados com os consumidores, no prazo de 15 

(quinze) dias.

No mesmo prazo concedido, o autor deverá colacionar aos autos 

documentos que comprovem a arguida impossibilidade de pagamento das 

custas e demais despesas processuais, tais como: as três últimas 

declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimentos, 

Certidões do DETRAN e Registro de Imóveis da Comarca de sua 

residência, sob pena de indeferimento da ação, conforme preceitua o art. 

321 do CPC.

Poderá o autor ainda, caso compreenda pertinente, recolher as custas 

processuais referentes à propositura da presente demanda sem promover 

os esclarecimentos determinados acima.

 Caso requeira nos autos, poderá parcelar as despesas processuais, em 

até 06 (seis) vezes, conforme o disposto no art. 98, §6.º, CPC.

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 12 de março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132954 Nr: 256-09.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR CHAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261-MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o autor, para que no prazo de 15 (quinze) promova a emenda 

da inicial, a fim de que apresente nos autos contrato ou qualquer 

documento que comprove negócio jurídico com a parte requerida, 

requerimento administrativo de exibição dos documentos e atribuir à causa 

valor correspondente ao integral proveito econômico almejado com a 

demanda, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil).No mesmo prazo concedido, o autor deverá colacionar 

aos autos documentos que comprovem a arguida impossibilidade de 

pagamento das custas e demais despesas processuais, tais como: as 

três últimas declarações de imposto de renda, comprovantes de 

rendimentos, Certidões do DETRAN e Registro de Imóveis da Comarca de 

sua residência, sob pena de indeferimento da ação.Poderá o autor ainda, 

caso compreenda pertinente, recolher as custas processuais referentes à 

propositura da presente demanda sem promover os esclarecimentos 

determinados acima. Caso requeira nos autos, poderá parcelar as 

despesas processuais, em até 06 (seis) vezes, conforme o disposto no 

art. 98, §6.º, CPC.Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, 

tornem-me os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres - MT, 12 de março de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro 

FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132961 Nr: 263-98.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON CARLOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o autor, para que no prazo de 15 (quinze) promova a emenda 

da inicial, a fim de que apresente nos autos contrato ou qualquer 

documento que comprove negócio jurídico com a parte requerida, 

requerimento administrativo de exibição dos documentos e atribuir à causa 

valor correspondente ao integral proveito econômico almejado com a 

demanda, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil).No mesmo prazo concedido, a parte autora deverá 

colacionar aos autos documentos que comprovem a arguida 

impossibilidade de pagamento das custas e demais despesas 

processuais, tais como: as três últimas declarações de imposto de renda, 

comprovantes de rendimentos, Certidões do DETRAN e Registro de 

Imóveis da Comarca de sua residência, sob pena de indeferimento da 

ação.Poderá a parte autora ainda, caso compreenda pertinente, recolher 

as custas processuais referentes à propositura da presente demanda 

sem promover os esclarecimentos determinados acima. Caso requeira nos 

autos, poderá parcelar as despesas processuais, em até 06 (seis) vezes, 

conforme o disposto no art. 98, §6.º, CPC.Após a emenda da inicial ou o 

transcurso do prazo, tornem-me os autos conclusos.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 12 de março de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132955 Nr: 257-91.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261-MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Sendo assim, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o autor, para que no prazo de 15 (quinze) promova a emenda 

da inicial, a fim de que apresente nos autos contrato ou qualquer 

documento que comprove negócio jurídico com a parte requerida, 

requerimento administrativo de exibição dos documentos e atribuir à causa 

valor correspondente ao integral proveito econômico almejado com a 

demanda, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil).No mesmo prazo concedido, o autor deverá colacionar 

aos autos documentos que comprovem a arguida impossibilidade de 

pagamento das custas e demais despesas processuais, tais como: as 

três últimas declarações de imposto de renda, comprovantes de 

rendimentos, Certidões do DETRAN e Registro de Imóveis da Comarca de 

sua residência, sob pena de indeferimento da ação.Poderá o autor ainda, 

caso compreenda pertinente, recolher as custas processuais referentes à 

propositura da presente demanda sem promover os esclarecimentos 

determinados acima. Caso requeira nos autos, poderá parcelar as 

despesas processuais, em até 06 (seis) vezes, conforme o disposto no 

art. 98, §6.º, CPC.Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, 

tornem-me os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres - MT, 12 de março de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro 

FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132959 Nr: 261-31.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARIA CASTRO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 FACULTO à parte autora para que apresente nos autos o teor da 

sentença condenatória transitada em julgado da parte requerida em 

relação aos negócios jurídicos firmados com os consumidores, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

No mesmo prazo concedido, a parte autora deverá colacionar aos autos 

documentos que comprovem a arguida impossibilidade de pagamento das 

custas e demais despesas processuais, tais como: as três últimas 

declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimentos, 

Certidões do DETRAN e Registro de Imóveis da Comarca de sua 

residência, sob pena de indeferimento da ação, conforme preceitua o art. 

321 do CPC.

Poderá a autora ainda, caso compreenda pertinente, recolher as custas 

processuais referentes à propositura da presente demanda sem promover 

os esclarecimentos determinados acima.

 Caso requeira nos autos, poderá parcelar as despesas processuais, em 

até 06 (seis) vezes, conforme o disposto no art. 98, §6.º, CPC.

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 12 de março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132952 Nr: 254-39.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261-MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o autor, para que no prazo de 15 (quinze) promova a emenda 

da inicial, a fim de que apresente nos autos contrato ou qualquer 

documento que comprove negócio jurídico com a parte requerida, 

requerimento administrativo de exibição dos documentos e atribuir à causa 

valor correspondente ao integral proveito econômico almejado com a 

demanda sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil).No mesmo prazo concedido, a parte autora deverá 

colacionar aos autos documentos que comprovem a arguida 

impossibilidade de pagamento das custas e demais despesas 

processuais, tais como: as três últimas declarações de imposto de renda, 

comprovantes de rendimentos, Certidões do DETRAN e Registro de 

Imóveis da Comarca de sua residência, sob pena de indeferimento da 

ação.Poderá a parte autora ainda, caso compreenda pertinente, recolher 

as custas processuais referentes à propositura da presente demanda 

sem promover os esclarecimentos determinados acima. Caso requeira nos 

autos, poderá parcelar as despesas processuais, em até 06 (seis) vezes, 

conforme o disposto no art. 98, §6.º, CPC.Após a emenda da inicial ou o 

transcurso do prazo, tornem-me os autos conclusos.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 12 de março de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132963 Nr: 265-68.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO MARCELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETACH 

VILELA - OAB:16.261 OAB/MT, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT-19952-O, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 FACULTO à parte autora para que apresente nos autos o teor da 

sentença condenatória transitada em julgado da parte requerida em 

relação aos negócios jurídicos firmados com os consumidores, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da ação, conforme 

preceitua o art. 321 do CPC.

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

Tramita-se a ação com prioridade em face do autor ter idade superior a 60 

(sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 12 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134339 Nr: 1134-31.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS ALMEIDA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, Renata 

M. de A. V. Neto Debesa - OAB:MT/11.674-B, TIAGO DE MATOS 

SANTOS - OAB:19.222-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais proposta por 

MATHEUS ALMEIDA TORRES em face do ESTADO DO MATO GROSSO, 

ambos qualificados nos autos.

O autor alga no tópico I da inicial a respeito da distribuição por 

dependência. Tramita-se uma ação de indenização por danos morais e 

materiais de nº 5669-08.2015.811.0008 (cód. 106295) perante a 2ª Vara 

Cível da Comarca de Barra do Bugres – MT, que trata de causa conexa 

com estes autos.

 Dispõe o art. 286, inc. I do Código de Processo Civil:

 Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer 

natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada; (Grifo nosso).

Diante do exposto, verifica-se a incompetência desse juízo para 

processar e julgar a ação, devido a aparente conexão entre as ações, 

razão pela qual DECLINO DA COMPETÊNCIA para o julgamento do presente 

processo o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres – MT, 

por dependência dos autos de cód. 106295, para onde deverá ser 
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remetido, com as homenagens deste juízo, devendo ser procedida com as 

baixas necessárias.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 08 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134355 Nr: 1149-97.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMAR BARRETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Entendo que, para corroborar os fatos trazidos pela parte autora, 

faz-se necessário a produção de prova pericial. Com isso, POSTERGO a 

apreciação da tutela de urgência para após a realização da perícia 

médica.NOMEIO como peritos nos autos os Drs. LAURO LARAYA JÚNIOR 

CRM/MT 3482 e LUIZ PRIMO LARAYA CRM/MT 3046, com endereço 

profissional na Rua Gonçalves Dias, nº 91, Sala 3, térreo, Edifício Saint 

German, Centro, Vilhena – RO, CEP: 76980-000. Telefones: (69) 

3322-9822 e (69) 8131-0601, independentemente de compromisso, que 

deverão exercer escrupulosamente o encargo. INTIMEM-SE os peritos, 

bem como as partes e seus advogados, para que compareçam no prédio 

do Fórum, local a fim de que seja a parte autora submetida à perícia, cujo 

ato deve ser agendado pelo Cartório desta Vara entrando em contato com 

os perito nomeados para estabelecer dia e hora.Em razão da 

especialização dos peritos e considerando que a pericia será realizada 

por dois médicos especialistas, arbitro os honorários periciais devidos aos 

Doutores Lauro Laraya Júnior – CRM/MT 3482, e Luiz Primo Laraya – 

CRM/MT 3046, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do 

artigo 1º e artigo 3º, ambos da Resolução n.º 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal, após a realização 

integral da perícia, quando será expedida requisição do valor integral em 

favor dos peritos...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134363 Nr: 1153-37.2018.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILA ALVES COSTA LIRA, ODILENE ALVES LIRA, 

ODINETE ALVES LIRA, RANGEL FERREIRA CHAVES, MARIA 

AUXILIADORA ALVES LIRA, FRANCIELE COSTA LIRA, GABRIEL 

CAMPOSANO LIRA, KAROLAINE CAMPOSANO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR FIGUEIREDO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Verifica-se que se trata de partes concordes, maiores e capazes, todas 

representadas nos autos, pugnando pelo processamento da partilha na 

via judicial (art. 610, §1º - CPC), cabendo no caso o processamento pelo 

rito de arrolamento sumário (art. 659 - CPC).

DEFIRO, provisoriamente, os benefícios da justiça gratuita.

NOMEIO inventariante a herdeira ODILENE ALVES LIRA, independente de 

compromisso (art. 660, CPC), podendo ser expedido termo, caso requerido 

pela parte interessada.

CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de certidão 

negativa de débito municipal, contados a partir da intimação desse 

despacho.

Certificado o prazo, com ou sem resposta, tornem-me os autos conclusos 

para as medidas cabíveis.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 08 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 33259 Nr: 3150-41.2007.811.0008

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. dos Santos LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A/MT, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - OAB:MT 

8.505-A, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que há procuração específica para a 

presente ação outorgada a inúmeros advogados às fls. 305/306, sem que 

haja notícia de sua revogação, ou substabelecimento. Por outro lado, a 

procuração juntada pelo advogado é genérica e não revoga a procuração 

anteriormente outorgada.

 Desta forma, Indefiro o pedido de formulado às fls. 324/325, uma vez que 

os honorários de sucumbência não são do advogado que apresentou 

pedido de execução, tendo ingressado na causa após o trânsito em 

julgado da sentença.

 Em não havendo requerimento, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas necessárias.

Intimem-se.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 08 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94196 Nr: 3824-72.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augusto Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de maio de 

2018, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 Não comparecendo a parte autora e não apresentando justificativa 

idônea, o presente feito será extinto sem resolução do mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 12 de Março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 29328 Nr: 1552-52.2007.811.0008

 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: ROSALHO OLIVEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI(PROCURADORA FEDERAL DO INSS) - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para INTIMAR a 

parte autora do retorno dos autos, bem como para pugnar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126783 Nr: 4605-89.2017.811.0008
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASSO MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO emenda a inicial, fls. 98/99, no que concerne à juntada de cópia 

legível.

INTIME-SE o executado BANCO DO BRASIL S/A, para que no prazo de 15 

(quinze) dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 31.984,11 

(trinta e um mil novecentos e oitenta e quatro e onze centavos), conforme 

planilha apresentada à fls. 25/26, devendo ser corrigidos até a data do 

efetivo pagamento, sob pena de não o fazendo, deverá ser acrescido de 

multa no percentual de dez por cento (artigo 523, § 1º, do CPC).

Transcorrido o prazo sem o pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado apresente impugnação (art. 525, CPC).

 Decorrido o prazo de 15 (quinze dias) sem notícia de pagamento, e no 

mesmo prazo seguinte a este, sem apresentação de impugnação, 

certifique-se e INTIME-SE a procuradora da parte exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 12 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97960 Nr: 421-61.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 12 de Março de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 69 Nr: 4-27.1986.811.0008

 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: RAIMUNDO VIEIRA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DALTRO FILHO, IVONE APARECIDA 

SANSÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY DE MELO - OAB:1891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - 

OAB:12855/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Vistos etc.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, a esta comarca, e querendo, para se manifestarem e 

requererem o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE estes 

autos, mediante as baixas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 21464 Nr: 1549-68.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - OAB:MT 9.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/3.691

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para INTIMAR a 

parte autora do retorno dos autos, bem como para pugnar o que de direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88905 Nr: 4641-73.2013.811.0008

 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: Reginaldo da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centraís Elétricas Matogrossenses S/A- Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação Reparatória de Danos Morais ajuizada por Reginaldo Da 

Silva Ferreira em face de Centrais Elétricas Matogrossenses S.A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Narra à parte Autora, que que no dia 

01 de agosto de 2013 funcionários da requerida se dirigiram até o 

estabelecimento comercial do Requerente, que haviam clientes 

aguardando atendimento, e lá sob a justificativa de Suspeita de Fraude, 

interromperam o fornecimento de energia no local e quebraram a parede 

da fachada do imóvel, com intuito de encontrarem ligação clandestina. Ao 

final, não sendo encontrado nenhuma irregularidade, notificaram ao 

requerente para que os eletrodutos e condutores de entrada e saída 

fossem substituídos, colocando-os expostos para fácil visualização. 

Alega que por uma conduta arbitrária por parte do requerido, causaram 

sérios danos de ordem moral, por este motivo requer a condenação do 

requerido ao pagamento de 40 salários mínimos em indenização por dano 

moral. Em sua defesa a ré alega que não praticou ato ilícito. Afirma que em 

momento algum ocorreu falhas em sua prestação de serviço. Pugna pela 

improcedência dos pedidos formulados na exordial. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação, passo a analisar o mérito. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. Por 

essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais. O requerente 

alega que sempre manteve uma média mensal de consumo compatível com 

a quantidade de lâmpadas e aparelhos elétricos de sua unidade 

consumidora. No entanto, em resposta, após abordagem no 

estabelecimento do autor, a requerida avalizou suas ações, informando 

que a quebra do muro da unidade consumidora fora necessária para 

execução do serviço de fiscalização. Assim, a parte Autora teve em seu 

estabelecimento o interrupção de fornecimento de energia e a quebra de 

parte da fachada de seu estabelecimento de forma indevida, sendo tais 

ações efetuadas de forma abusiva e arbitrária, visto que o requerido não 
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encontrou nenhuma irregularidade no que toca quanto ao consumo de 

energia pela parte requerente. Cuidando a hipótese vertente de relação de 

consumo e presentes os requisitos caracterizadores, deve o ônus da 

prova ser invertido com base no art. 6.º, inciso VIII, da Lei n.8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte Autora. Tal inversão se baseia na 

necessidade de se estabelecer o equilíbrio da relação jurídica. A 

Demandada limita-se a narrar fatos sem as provas necessárias que 

demonstrem a existência de uma suposta fraude. A sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Comprovados a conduta e o 

dano, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes. Assim, o dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. A situação causou angústia e sofrimento na parte 

Autora, afetando o seu bem-estar psicológico, de modo que o dano moral 

afigura-se in re ipsa. Os fatos narrados na peça da parte Autora 

demonstram a ocorrência do dano imaterial, conforme suso apresentado. 

A conduta abusiva da Ré resultou na quebra da fachada e corte de 

energia no estabelecimento comercial do requerente, impossibilitando este 

de efetuar seu serviço. O contexto retratado nos autos indica postura da 

Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência. 

Com efeito, atente-se quanto na busca de uma solução pelo autor quanto 

a situação em apreço, em que requereu da requerida que não houvesse o 

corte de energia em seu expediente comercial, o que por si só caracteriza 

o dano moral. O corte de energia no estabelecimento comercial, o que 

impossibilitou o autor de realizar sua função de cabelereiro, o que gera 

dano moral, bem como que deve ser considerado como um dos 

parâmetros para fixação de indenização por dano moral. No tocante ao 

valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica 

do razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que 

deve considerar os princípios atinentes à matéria e as particularidades do 

caso concreto, descaso na solução do problema, até porque, o dano 

moral viola direitos não patrimoniais, como a honra, a imagem, a 

privacidade, a autoestima, o nome, a integridade psíquica, dentre outros, 

consistindo em ofensa aos princípios éticos e morais que norteiam nossa 

sociedade, assim, reputa-se imperativa a imposição de sanção 

indenizatória moral ao requerido. Isso posto e o que mais consta dos autos 

do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulados na 

exordial para: condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, 

a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido 

monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da sentença. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no 

art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, em 

não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, 

no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134354 Nr: 1148-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVONE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Dessarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial, 

não oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em 

que a autora visa afastar análise documental realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção que não podem ser 

considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 355, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art.337 do NCPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art.351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127967 Nr: 5339-40.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26290 Nr: 2337-48.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS POLLARTRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - 

OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.
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1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87643 Nr: 3423-10.2013.811.0008

 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: ANA ALVES DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 37. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO IMPROCEDENTES pedidos formulados na exordial e REVOGO A 

LIMINAR concedida às fls. 32/34.38. Sem custas e honorários. 39. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos.40. 

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111465 Nr: 2574-33.2016.811.0008

 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: COMERCIO DE MOTO PEÇAS BRASIL EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691-A

 40. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, revogo a liminar concedida às fls. 95/98, e, por 

consequência extingo o presente feito com resolução de mérito.41. Defiro 

o levantamento de eventuais quantias depositadas em juízo pelo banco 

credor a serem imputadas no saldo devedor da parte autora.42. Revogo a 

gratuidade da justiça ante a não comprovação da hipossuficiência 

financeira do autor, e o condeno ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, diante do zelo profissional, 

natureza e importância da causa.43. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26290 Nr: 2337-48.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS POLLARTRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - 

OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88192 Nr: 3954-96.2013.811.0008

 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 VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procecer a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerva consulta BacenJud, no prazo de 10(dez) dias, e requer o que for 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116965 Nr: 5942-50.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102174 Nr: 3006-86.2015.811.0008

 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 VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO JAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para no prazo de 

15(quinze) dias,ias, manifeste-se acerca das informações de fls. 92/93, 

requerer o que e direito, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde já, o 

arquivamento dos autos até ulteriores deliberaçõe

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81795 Nr: 3505-75.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANCI ALVES DEPAULA, SEBASTIÃO 

SELESTINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉLIA DE CÁSSIA SINISCALCHI 

- OAB:103494-SP, JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:273843-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora acerca das 

informação do Bacenjud de fls. 102/104, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85914 Nr: 1715-22.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO CARRILHO RIBEIRO FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FLORENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - 
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OAB:16261, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogdo da parte autora para manifestar=se 

acerca da Informações de fls. 44/45, Bacenjud, no prazo de 15(quinze) 

dias, para requere o que for de direito, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, 

desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberaçõ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97929 Nr: 404-25.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA 

PEREZ - OAB:24102/PR

 73. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015.74. Isento de custas ou honorários, eis que o feito tramita sob o 

beneficio da gratuidade da justiça.75. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86566 Nr: 2365-69.2013.811.0008

 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: LUCIANA CRISTINA DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15.904/MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:MT/17.555-A

 71. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015.72. Isento de custas ou honorários, eis que o feito tramita sob o 

beneficio da gratuidade da justiça.73. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84634 Nr: 793-78.2013.811.0008

 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: VALDIR MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:MT-16501-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT 13431-B

 Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada formulado 

por Valdir Mariano em face de Bradesco S.A. (qualificados nos autos). 

Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - Declarar a INEXISTÊNCIA de DÉBITO objeto da lide e determinar que 

a parte Ré realize o seu CANCELAMENTO, bem como deferir a 

antecipação dos efeitos da tutela em sentença, para determinar que a 

requerida se ABSTENHA de cobrá-lo de qualquer forma, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis a partir da publicação do decisum, passando a contar tal 

prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte à data da intimação, 

sob pena do pagamento de multa cominatória equivalente ao TRIPLO do 

que exigir em desacordo, a incidir da data do descumprimento do termo ad 

quem; - Condenar a parte requerida a COMPENSAR/PAGAR, a título de 

DANO MORAL, ao Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da sentença. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no 

art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, não 

havendo pedido de cumprimento do julgado pelo vencedor, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101556 Nr: 2622-26.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE MARGARIDA SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca das informações prestadas as fls. 74/91, no prazo de 10(dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47497 Nr: 3663-04.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON GOMES MACIEL - 

OAB:18.714-E/MT, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:18441/O, LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - OAB:19466/O, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT-4482, MARCELO BRASIL SALIBA 

- OAB:11546, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15458, RENAN NADAF 

GUSMÃO - OAB:16.284-MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:17.564-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do senhor oficial de justiça de fls. 165, no prazo de 

10(dez) dias.

 C E R T I D Ã O

 Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. mandado do 

MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara, dirigi-me ao endereço mencionado nesta 

cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, ali estando na data de 

09/10/2017 às 08:39 horas, DEIXEI DE INTIMAR a parte requerida ALINOR 

FERREIRA DA SILVA, em razão de não encontra-lo no endereço indicado 

no mandado. Em contato com o número de telefone celular indicado no 

mandado 99993 3825, a parte requerida informou que está morando na 

cidade de Cuiabá/MT há vários anos, no entanto não informou o endereço, 

ocasião que lhe informei o objeto do mandado. Assim sendo, devolvo o 

presente mandado bem como as duas vias do termo de penhora e 

depósito. O referido é verdade e dou fé.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 114357 Nr: 4363-67.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL GONZAGA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 
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FIGUEIREDO - OAB:6539

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu ISRAEL GONZAGA DE CASTRO alegado preliminar, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

Junho de 2018 às 13:00 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134097 Nr: 1025-17.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12613-B

 Autos: 1025-17.2018.811.0008 - Código: 134097.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – A missiva não se fez acompanhar de cópia da denúncia, requisito 

essencial para o seu cumprimento, conforme prevê o art. 1.360 da CNGC.

II – Em vista disso, solicite-se ao Juízo Deprecante as peças faltantes, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393).

III – Com a juntada dos respectivos documentos, atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado.

IV – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 15 de maio de 

2018, às 13h15.

V – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 VI – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 27 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 48388 Nr: 199-35.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GONÇALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13.599MT, PEDRO ROSA NETO - OAB:OAB/MT 9823

 Autos: 199-35.2011.811.0008 - Código: 48388.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu LEANDRO GONÇALVES BORGES alegado 

preliminar, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal e considerando que trata de feito da Meta 2, designa-se 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 2018 às 14 

horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 01 de março de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 93313 Nr: 3153-49.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 13.631

 Autos: 3153-49.2014.811.0008 - Código: 93313.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu Arnaldo Luiz Pereira alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

agosto de 2018 às 13 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 02 de março de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 93313 Nr: 3153-49.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 13.631

 Autos: 3153-49.2014.811.0008 - Código: 93313.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu Arnaldo Luiz Pereira alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de 

agosto de 2018 às 13 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 
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arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 02 de março de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133205 Nr: 436-25.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZMAVETE COELHO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Autos: 436-25.2018.811.0008 - Código: 133205.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 04 de abril de 

2018, às 14 horas.

III - Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 01 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133158 Nr: 403-35.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO DESBESSEL, LUIZ CARLOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA VIEIRA 

BARBOSA - OAB:22.347/A, EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO 

- OAB:9.882, JHENE NASCIMENTO CAMPOS PINTO - OAB:19051, 

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11011

 DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II - Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 04 de abril de 

2018, às 13 horas.

III - Intimem-se as testemunhas, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000327-28.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALINE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000327-28.2017.8.11.0008 REQUERENTE: CONCEICAO ALINE 

DE LIMA REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos etc. Conforme 

dispõe o art. 320 do Código de Processo Civil, é ônus de quem demandar 

em juízo instruir a petição inicial com todos os documentos pertinentes 

para à análise de seu pedido, bem como para comprovação de suas 

alegações. No caso em tela, o extrato de registro de restrições 

apresentados pela autora (Id.5881519), não consta nenhuma restrição 

registrada pela requerida Romera Móveis e Eletrodomésticos. O que 

consta no referido extrato, é de que a empresa Romera, realizou apenas 

uma consulta em nome da autora e não que tenha realizado alguma 

negativação em desfavor da autora. Sendo assim, FACULTO à parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda da 

exordial, trazendo aos autos o comprovante de negativação realizado pela 

requerida, necessário à propositura da ação, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, CPC). Com ou sem manifestação, certifique-se 

e tornem os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra 

do Bugres/MT, 13 de março de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-42.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANASTACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte Executada 

da r. DECISÃO ID do documento 12069824. “...INTIME-SE a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

da quantia de quantia remanescente de R$ 1.998,11 (mil, novecentos e 

noventa e oito reais e onze centavos), fixada no título judicial e conforme 

planilha com demonstrativo de cálculos apresentada pela parte exequente, 

sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 523, § 1º do Código de Processo Civil.......” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (REQUERIDO)

SIMPREV FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE N OLIMPIA MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO , 13 

de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. ID do 

documento: 12094098 Processo: 1000682-38.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: MANOEL ALVES DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, SIMPREV 

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE N 

OLIMPIA MT OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 
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JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96055 Nr: 95-67.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ANDRÉIA PINTO PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 

4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

2. O Banco Autor firmou com o requerido um Contrato de Financiamento e 

como garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco autor a 

propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na exordial.

3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 4. Com a petição inicial vieram os documentos.

5. É o breve relatório.

6. Decido.

7. Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.

8. Por sua vez, o requerido encontra-se constituído em mora por força da 

notificação no endereço declinado no contrato, bem como encontra-se 

nos autos a planilha atualizada de débito.

9. Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.

10. Por consequência, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa requerente ou quem este indicar.

11. LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso.

 12. Efetivada a medida, CITE-SE o em consonância com o art. 212, § 2º do 

CPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 CPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04).

13. CIENTIFIQUEM-SE eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.

14. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96055 Nr: 95-67.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ANDRÉIA PINTO PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95890 Nr: 5243-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA NUNES DA COL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76763 Nr: 3211-86.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ALBERTO NUNES, Cpf: 

02092791176, Rg: 1865670-6, Filiação: Marilene Liberato Nunes, data de 

nascimento: 06/11/1985, brasileiro(a), natural de Pimenta Bueno-RO, 

convivente, caixa, Telefone 65 99699 1039. 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: Autos n°. 3211-86.2015.811.0050 – Código n°. 76763Vistos, 

etc.O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Carlos Alberto 

Nunes, devidamente qualificado, imputando-lhe a prática do crime previsto 

artigo 129, §9°, do Código Penal.Narra à denúncia, em síntese, que:No dia 

27 de setembro de 2015, por volta das 23h00min., na Rua Canarinho, em 

Campo Novo do Parecis/MT, Carlos Alberto Nunes, ofendeu a integridade 

corporal ou a saúde de sua ex-convivente Rosimara Prado de Souza, lhe 

desferindo socos e chutes, bem como ‘capacetadas’ que fez que com a 

mesma caísse ao chão, de modo que o acusado passou com a motocicleta 

por cima do corpo da vítima.A denúncia foi recebida na data de 15/10/2015 

(fl. 38). O Acusado, citado (fl. 43), apresentou resposta escrita (fl. 

44).Durante a instrução criminal foi ouvida Fernanda Liberata Nunes como 

informante do Juízo, a vítima Rosimara Prado de Souza, e interrogado o 

acusado Carlos Alberto Nunes (fls. 57/61).O Ministério Público apresentou 

memoriais finais (fls. 67/71), pugnando pela condenação do acusado nos 

termos da denúncia.A Defesa, por sua vez, em seus memoriais finais (fls. 

73/80), propugnou em sede de preliminar pela rejeição da denúncia, 

aludindo o início da agressão pela vítima. No mérito, requereu a absolvição 

arguindo legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da 

causa de diminuição do parágrafo 4°, do art. 129, do CP, com a 

conseguinte suspensão condicional da pena.Vieram-me os autos 

conclusos.Relatei. Fundamento. DecidoInicialmente, registre-se, que a 

preliminar suscitada pela defesa se confunde com o mérito, portanto, será 

nele analisada.Posto isso, presentes os pressupostos de constituição, de 

desenvolvimento válido e regular do processo, superada a preliminar não 

havendo nulidades a serem declaradas, passando-se ao exame do mérito 

constata-se que a procedência é de rigor. Explico.O crime imputado ao 

acusado está assim descrito:Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a 
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saúde de outrem:(...)§ 9° Se a lesão for praticada contra ascendente, 

descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou 

tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 

11.340, de 2006).Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006).Do referido dispositivo, 

infere-se que o crime de lesão corporal depende da efetiva alteração do 

organismo da vítima. Segundo Damásio Evangelista de Jesus; “A lesão 

física é constituída de modificação do organismo humano por intermédio de 

ferimentos, mutilações, equimoses etc.” (Direito Penal, 2º Volume, 24ª ed., 

2001, Saraiva, p. 133/134).Sendo, pois, crime de dano, exige a concreta 

agressão ao bem jurídico. A conduta do agente, por si só, não é suficiente 

para a consumação do crime. Necessária se faz, ainda, a efetiva lesão à 

incolumidade física da Vítima.Deste modo, a materialidade do delito 

encontra-se comprovada através do auto de exame de corpo de delito e 

mapa topográfico de fls. 22/23 e verso, que atesta que a vítima 

apresentava “lesões contusas”.Da mesma forma, a autoria recai na 

pessoa do acusado Carlos Alberto Nunes. Senão vejamos.O réu tanto em 

seu interrogatório na fase policial (fl. 13 e verso) como em sede judicial 

(CD-R fl. 61), confessou a autoria delitiva, asseverando que de fato 

agrediu a vítima causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo 

pericial.A vítima Rosimara Prado de Souza, narrou que no dia dos fatos 

encontrava-se na casa da irmã do acusado, momento em que este chegou 

e logo passou a agredi-la, com socos, chutes e com ‘capacetadas’, que 

culminaram nas lesões descritas no laudo pericial e mapa topográfico de 

fls. 22/23 e verso (CD-R fl. 61).Na mesma linha encontra-se o depoimento 

da informante do Juízo Fernanda Liberata Nunes inquirida em sede judicial 

(CD-R fl. 61). O laudo pericial suso, comumente, corrobora com o preceito 

descrito na peça acusatória, atestando as escoriações sofridas pela 

vítima (fl. 22/23 e verso).Dessa feita, porque plenamente demonstrada a 

conduta típica do delito de lesão corporal qualificada pela violência 

doméstica, na pessoa do acusado Carlos Alberto Nunes, impõe-se a 

condenação nas penas respectivas, não havendo que se acolher a tese 

defensiva de legítima defesa, vez que para a configuração de tal instituto 

é indispensável que haja, por parte do agente, reação aquele que 

injustamente está praticando uma agressão ou que está na iminência de 

cometê-la, que não se vislumbra no caso dos autos, vez que das provas 

aufere-se que desde o início o réu foi quem atentou contra a integridade 

física da vítima, eis porque afasto-a.Pelas mesmas razões, não há que se 

falar no reconhecimento da causa de diminuição de pena, do parágrafo 

quarto do artigo 129, do Código Penal, porquanto, como dito alhures, não 

se encontra na espécie qualquer aceno de que tenha havido injusta 

provocação da vítima.Portanto, constatado a materialidade delitiva e a 

autoria na pessoa do réu Carlos Alberto Nunes, na prática do crime do 

artigo 129, §9°, do CP, a confecção do édito condenatório é medida que se 

impõe.Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar-lhe a pena:Analisando as circunstâncias judiciais previstas 

no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, não 

extrapola a conduta desta natureza. Antecedentes imaculados. Não 

existem elementos para analisar a conduta social e a personalidade do 

acusado. Não houve circunstâncias excedentes. Os motivos do crime são 

injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. O fato praticado não 

causou nenhuma consequência grave, além da própria violência que já 

integra o tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar 

que ela não contribuiu para a prática da infração.Nestes termos, fixo a 

pena-base em 03 (três) meses de detenção.Inexistem agravantes a serem 

observadas. Necessário, contudo, o reconhecimento da atenuante da 

confissão espontânea, no entanto, deixo de atenuar a pena, ante a 

impossibilidade de minoração aquém do mínimo legal, nesta etapa do 

sistema trifásico, por força do disposto na súmula 231, do STJ.Não há 

causas de aumento e/ou de diminuição da pena, razão pela qual torno 

definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção.Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, manifesta na denúncia, para:1)Condenar o réu CARLOS 

ALBERTO NUNES, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) meses de 

detenção, por violação ao disposto no artigo 129, §9°, do CP.2)O regime 

de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, será o 

ABERTO.3)O acusado não faz jus à substituição de pena, vez que o crime 

foi praticado com emprego de violência contra pessoa.4)Tendo em vista o 

preenchimento dos requisitos da suspensão condicional da pena, do artigo 

77, do CP, DECLARO suspensa a pena ora imposta pelo prazo de 02 

(dois) anos, condicionada ao cumprimento das seguintes 

condições:a)Proibição de frequentar bares, tabernas, casas de 

prostituição e estabelecimentos congêneres;b)Proibição de ausentar-se 

da comarca, por mais de 15 dias, sem prévia autorização 

judicial;c)Comparecimento mensal em juízo (até o dia 10 de cada mês), 

para informar e justificar suas atividades.5)Saliento que a benesse acima 

aplicada será revogada se no curso do prazo de suspensão o réu 

incorrer em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 81, inciso I a III e 

§1°, do CP.6)Condeno-o no pagamento das custas processuais.Às 

comunicações de praxe.Sobrevindo o trânsito em julgado arquive-se.Às 

providências. Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Campo Novo do Parecis/MT, 21 de fevereiro de 2017.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 07 de março de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66171 Nr: 267-48.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVAN DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR MUNARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7.286/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada as partes, 

na pessoa de seus advogados, acerca do retorno dos autos do TJ/MT. 

Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76889 Nr: 3281-06.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBSON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3281-06.2015.811.0050 (Código 76889)

Autor: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Jobson da Silva Oliveira

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pela parte autora em 

face do requerido, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover atos e 

diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa 

por mais de 30 (trinta) dias, inclusive após de intimada pessoalmente 

conforme AR de f. 30 verso.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Conforme se verifica à f. 30 verso e f. 27, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, manteve-se 

inerte, obstando assim, o andamento regular do feito.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 
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satisfeita sua pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Proceda-se às baixas e formalidades devidas.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60794 Nr: 1797-58.2012.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALCIDIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACS TADEU VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Newton Zacarias Peterman 

Fregadolli Brandão - OAB:10.515/MT, SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 Autos nº 1797-58.2012.811.0050 (Código 60794)

Autor: Adão Alcidio de Freitas

Requerido: Jacs Tadeu Ventura

Vistos.

Defiro parcialmente o pleito de f. 198 e, via de consequência, intime-se o 

requerido para que apresente prova nos autos da transferência/deposito 

do dinheiro que consta no recibo de f. 21, no prazo de quinze dias.

Indefiro o item 2, uma vez que em consonância com o Superior Tribunal de 

Justiça, que já pacificou seu entendimento acerca da questão, entendo 

imperioso o indeferimento do pedido, pois é impossível a quebra do sigilo 

fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não 

da Justiça, a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de 

dados do requerido, notadamente quando não esgotadas todas as 

possibilidades pela via extrajudicial.

Se decorrido o prazo de quinze dias, e a parte requerida não apresentar a 

prova nos autos da transferência do recibo de f. 21, oficie-se as agencias 

bancárias em que o requerido tem conta para que informem, no prazo de 

quinze dias, se foi feita alguma transferência da conta do requerida para o 

autor na data de 13/10/2009 do valor constante no recibo de f. 21.

Com as resposta, intimem-se as partes para manifestação em quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de março de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72790 Nr: 833-60.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ARGUELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 833-60.2015.811.0050(Código 72790)

Autor: Nelson Arguelho

Requerido: INSS

Vistos.

Diante da informação de f. 215-218, requisite-se ao representante legal da 

Autarquia Federal, ora ré, via fac-símile, a imediata implantação do 

benefício concedido à autora, no prazo de 48 horas, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00, nos termos do art. 461, 

§4º, do CPC e Enunciado nº. 63 do FONAJEF – Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais Federais.

Após, decorrido o prazo supra, intime-se a parte autora para 

manifestação no prazo máximo de cinco dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo, COM 

URGÊNCIA.

 Campo Novo do Parecis (MT), 12 de março de 2.018

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75600 Nr: 2514-65.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEYRE BETT SILVA RODRIGUES MASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81031 Nr: 1344-24.2016.811.0050

 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: MOISÉS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídica Dra. NILZA GOMES 

MACHRY para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 

30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78328 Nr: 4201-77.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDA, LGADJ, JS, JGRA, PEDJS, KDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.505-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos para INTIMAR as 

partes, por meio de seu(s) patrono(s) constituído(s), para que tome(m) 

ciência sobre a redistribuição da missiva de fl. 248 ao Juízo da Comarca 

de Comodoro-MT. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2153 Nr: 2008-51.1999.811.0050

 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): WALTINEY PEREIRA SANTANA, REMIGIO 

DORIVAL MOMESSO, MARIA LEDI NOGUEIRA MOMESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de 

expedição de ofício à Receita Federal, Infojud, bem como consulta via 

Sistema Renajud.Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de cinco 

dias, indicar bens passíveis de penhora em nome da parte requerida, 

comprovando as diligências nos autos, sob pena de extinção e 

arquivamento.Após, voltem conclusos para deliberações.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis (MT), 12 de março de 2.018Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95010 Nr: 4760-63.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 Autos nº 4760-63.2017.811.0050 (Cód. 95010)

Recuperando: Wanderson Alves dos Santos

Vistos.

Defiro o pedido ministerial de f. 46.

Assim, proceda-se a novo calculo de liquidação de pena, observando o 

pedido de f. 46.

Em seguida, manifestem-se as partes e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 12 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16751 Nr: 505-82.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO FOLCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR CAMILO ROMBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - 

OAB:7300-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 o ilustre causídico Dr. MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16602 Nr: 352-49.2005.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA FRANCIELI CURY SANCHES, 

ANTONIO FRANCISCO CURY SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MILTON DABUL 

POMPEU DE BARROS para que efetue a devolução do processo em carga 

a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86927 Nr: 116-77.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para:a) 

DESCLASSIFICAR a imputação atribuída inicialmente ao denunciado 

WELLINGTON ARAUJO da imputação da comercialização da substância 

entorpecente apreendida para o delito de posse para uso pessoal 

tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando-se o artigo 383 do 

CPP.b) ABSOLVER WELLINGTON ARAUJO do delito descrito no artigo 

244-B do ECA.Diante da desclassificação quanto ao crime de tráfico de 

drogas, após o transito em julgado da sentença remetam-se os autos ao 

Juizado Especial, inclusive para fins de eventual oferta de suspensão 

condicional do processo, ou até mesmo de transação penal, se for o caso, 

nos termos do artigo 383, §§ 1º e 2º do CPP.Destrua-se da droga 

apreendida, caso ainda não o tenha sido, conforme artigo 32, §2º da Lei 

11.343/06.Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais 

por ter sido patrocinado pela Defensoria Pública, o que demonstra a 

hipossuficiência.Publique-se. Registre-se. Int ime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 12 de março de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8062 Nr: 1239-38.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10.124 MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MILTON DABUL 

POMPEU DE BARROS para que efetue a devolução do processo em carga 

a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68027 Nr: 1861-97.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ASSIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1861-97.2014.811.0050 (Cód. 68027)

Recuperando: Márcio Assis dos Santos

Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 411 de 795



Defiro o pedido ministerial de f. 574-576.

Assim, proceda-se a novo calculo de liquidação de pena, observando o 

pedido de f. 574-576.

Sem prejuízo, certifique se o recuperando está cumprindo as condições 

de seu regime.

Em seguida, manifestem-se as partes e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 12 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96106 Nr: 123-35.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON BARANOSCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 123-35.2018.811.0050 (Código 96106)

Recuperando: Ederson Baranoscki

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena em que figura como recuperando Ederson 

Baranoscki.

Às f. 58 certificou-se que o recuperando encontra-se recolhido na 

Comarca de Juína/MT.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que o 

recuperando encontra-se preso na Comarca de Juína/MT (f. 58).

Assim, determino a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais da 

Comarca de Juína/MT para fiscalização da pena imposta, em cumprimento 

ao disposto no art. 1.547 da CNGC.

 Proceda-se às baixas de praxe.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 12 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84679 Nr: 3585-68.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 (...)Pelo exposto, e com fundamento no art. 83, I do Código Penal, c/c com 

o art. 131 da Lei de Execução Penal, concedo ao recuperando Diego da 

Silva Pereira, o livramento condicional.Imponho ao beneficiado as 

condições previstas no art. 132, §§1º e 2º da Lei de Execução Penal, 

devendo comparecer trimestralmente ao Juízo para provar residência fixa 

e ocupação licita; não se ausentar desta Comarca, sem prévia 

autorização; recolher-se à habitação até as 21 horas, salvo se exercer 

trabalho lícito no período noturno; não frequentar bares, boates, casas de 

prostituição e locais de reputação duvidosa, pena de revogação do 

beneficio; não portar armas ou instrumentos que possam servir como 

arma; não mudar de residência sem prévio aviso ao Juízo, que, se 

deferido, deverão ser observadas as cautelas presentes no art. 133 da 

LEP.Expeça-se carta de livramento e realize-se a cerimônia prevista no 

art. 137 da Lei de Execução Penal, com a entrega da caderneta da 

liberada.Sem prejuízo, proceda-se a novo calculo de liquidação de pena, 

observando o pedido de f. 166-167.Em seguida, manifestem-se as partes 

e voltem conclusos.P.R.I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 12 de março de 

2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 5382 Nr: 585-85.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENE VERGINIO BENETTI, CARLOS 

GIACOMET, HENRIQUE GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:40.339, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, 

EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:12.302, JAIRO BATISTA 

PEREIRA - OAB:13.611, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27120 Nr: 546-44.2008.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUAGRIL S/A - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, GUIOMAR MARIO PIZZATTO - OAB:6276/PR, LUCIO 

CLOVIS PELANDA - OAB:26360, OSVALDO KRAMES NETO - 

OAB:21186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, não havendo pagamento e ou qualquer outra ilegalidade na 

cobrança em comento, nos termos do art. 701, §2º, CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação monitória e, via de consequência, 

constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do 

cumprimento de sentença.Assim, retifiquem-se a distribuição e autuação 

para constar a presente como cumprimento de sentença.Intime-se o autor 

para apresentar demonstrativo atualizado do débito, nos termos do art. 

524, do CPC.Atualizado o débito, intime-se o executado para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 523), devendo 

consignar as advertências dos §§ do mesmo artigo, bem como informando 

que poderá oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias 

(CPC, art. 525 e §§).Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários em 

10% sobre o valor do débito.Proceda-se as baixas necessárias no 

Sistema Apolo, uma vez que se trata de processo incluso na META 02 

CNJ.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 12 de março de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20634 Nr: 932-45.2006.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE FRANCISCA DE SOUSA, JOSÉ 

ANTONIO DA SILVA, MARIA LUCIA MELQUIADES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - 

OAB:17.609/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - 

OAB:5959-MT, LEANDRA MAGRO - OAB:2571/RO, VANESSA ROCHA 

DE OLIVEIRA - OAB:18714-b

 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 
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Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídica Dra. VERA LUCIA 

NOVAK GOMES para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20670 Nr: 974-94.2006.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MARIA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídica Dra. VERA LUCIA 

NOVAK GOMES para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85471 Nr: 4042-03.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIA TEREZINHA SCHROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DO DOCUMENTO 

acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 669-37.2011.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANA KARLA CASARIN FARIAS, CARLOS 

EGMAR DE ARAÚJO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídica Dra. VERA LUCIA 

NOVAK GOMES para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16786 Nr: 539-57.2005.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA, MONICA 

FRANCIELI CURY SANCHES, LIGIA COUTINHO CORRÊA, PEDRO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11088, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10.124 MT, MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63018 Nr: 1011-77.2013.811.0050

 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: NILSE CAROLINA ZAMIGNAN GUOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, compareça na Secretaria e 

retire o alvará expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19037 Nr: 2773-12.2005.811.0050

 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: ELIDA JULIANE SCHNEIDER, EFS, RENI RENATA 

SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERICO ELISEU SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dionizio Marcos dos Santos - 

OAB:PR/56.379, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95816 Nr: 5217-95.2017.811.0050

 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: VALDECIR PIOVESAN, SAULO PIOVESAN, VALDEMIR 

PIOVESAN, SOLANGE PIOVESAN ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALDO ROSSATO PIOVESAN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ocorre que da análise da petição inicial e demais documentos 

encartados aos autos, embora o benefício da gratuidade deva levar em 

conta, em princípio, a condição financeira pessoal do beneficiário, o valor 

dos bens a serem inventariados também deve ser critério a ser examinado 

em causas dessa natureza.Noutro giro, observa-se que o inventariante 

não se encontra representado pela Defensoria Pública.Ademais, a 

declaração de pobreza desfruta de presunção de veracidade e, apreciada 

com rendimentos dos postulantes e patrimônio sucessível apresentado, 

avalia-se inexistirem indícios de que a capacidade econômico-financeira 

dos inventariantes, quer seja neste momento, quer seja após o 

encerramento do inventário, não permita o custeio das despesas 

processuais sem prejuízo à subsistência própria e da entidade familiar 

respectiva .Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais devem 

ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo vedado o 

deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos 

em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de hipossuficiência econômica e 

financeira dos autores, sendo apresentados os holerites de apenas um 

dos autores (16-24), com cargo de administrador da empresa na qual 

possui sociedade, ao revés, concluo que há provas de que possuem 

condições de arcar com as despesas do processo.Ante todo o exposto:1 

– INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50.2 – INTIME-SE a parte autora para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC, 

devendo atribuir o valor correto ao valor da causa, nos termos do art. 259, 

inciso II, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72194 Nr: 487-12.2015.811.0050

 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: MSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGJLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89078 Nr: 1245-20.2017.811.0050

 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: CELITO SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA IRILENE EWERLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 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): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, ANIZ BECHARA, SAMIR BECHARA, EMIR 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

 Código nº 78510

 DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

Processo em ordem.

CUMPRA-SE integralmente a decisão/sentença anterior proferida neste 

processo, promovendo-se os impulsionamentos devidos.

Às providências.

Campo Novo do Parecis/MT, 13 de Março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80406 Nr: 986-59.2016.811.0050

 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: ALCEU ELIAS FELDMANN, ANA APARECIDA DE 

ALMEIDA FELDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, ANIZ BECHARA, ANIZ BECHARA, SAMIR BECHARA, EMIR 

BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, FERNANDA MEDINA PANTOJA - OAB:125.644, 

FREDERICO FERREIRA - OAB:107.016/RJ, MARCIO VIEIRA SOUTO 

COSTA FERREIRA - OAB:59.384/RJ, PEDRO CAVALCANTI ROCHA - 

OAB:200.788/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12.529-A/MT, 

NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575/MS, SÉRGIO SILVA 

MURITIBA - OAB:8423/MS

 Código nº 80406

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Cumpra-se o item 6 da decisão de fls. 459/460, expedindo o necessário.

2. Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis/MT, 13 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92158 Nr: 3084-80.2017.811.0050

 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: CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, GLADIS TEREZINHA 

SORDI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Del Grossi - 

OAB:8294-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 92158

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Usucapião Ordinário.

2. CITEM-SE os confinantes da área usucapienda, para manifestação no 

prazo legal, bem como o requerido para, querendo, apresentar 

contestação no prazo do art.335 do CPC com as advertências contidas no 

art.334, §5º do CPC.

3. Citem-se via edital, com prazo de 30 dias, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, art.259, I).

4. 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.

5. Decorridos os prazos para resposta e manifestação, dê-se vistas ao 

Ministério Público.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 13 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000076-78.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUKRAFKA STEFFLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INFOMERCADO INFORMATICA E TELECOM LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000076-78.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte Reclamante, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar a este Juízo o nome do depositário 

fiel dos bens a serem arrestados. Campo Novo do Parecis-MT, 

Terça-feira, 13 de Março de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-75.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEIMAR HAMMERSCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ BARBOUR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (TESTEMUNHA)

LUISA SILVA SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 8010165-75.2016.8.11.0050 REQUERENTE: NEIMAR 

HAMMERSCHMIDT REQUERIDO: ANA MARIA AFFI COELHO DA CRUZ 

BARBOUR Vistos. Defiro a justificativa de ausencia da ré, mediante laudo 

médico. Entretanto, diante da renuncia do advogado devidamente juntada 

ao presente feito, determino a intimação da requerida para que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, quanto a constituição de novo 

causídico, e prosseguimento da ação , a fim de ser realizada nova 

audiência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 11 de março de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-55.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO OLAIO GRANZOTTI (REQUERIDO)

RENATA ISCHIZUCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

 

Designação Sessão de Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos 

termos do art. 16, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo 

sessão de conciliação para 24/04/2018 15:45, ficando a parte autora e 

reclamada devidamente intimadas através de seus advogados. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais e a ausência da parte reclamada importará em 

confissão e revelia . Campo Novo do Parecis - MT, Terça-feira, 13 de 

Março de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010106-58.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO OAB - MT0009882A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFNIT SPORT CONFECCOES & CALCADOS LTDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

NILVA MARTINS CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Numero 

do Processo: 8010106-58.2014.8.11.0050 EXEQUENTE: H. CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME EXECUTADO: AFNIT SPORT CONFECCOES & CALCADOS 

LTDA Vistos. Inobstante a manifestação da parte exequente quanto ao 

depositário, observo que por se localizar a empresa executada em 

domicilio diverso do autor, deverá o valor penhorado ser depositado em 

juízo até o limite do montante devido. Desta forma, determino a intimação 

da executada para que efetue o deposito do valor penhorado em juízo, até 

o limite do saldo devedor. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 12 de 

março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-54.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000291-54.2017.8.11.0050 REQUERENTE: MARIA ROSELI 

BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9099/95. Decido. Diante do 

pagamento integral da dívida devidamente comprovado nos autos pela 

parte requerida, bem como as demais obrigações avençadas, determino a 

extinção do feito, pelo cumprimento total da obrigação, a teor do disposto 

no art. 924, inciso II, do CPC. Após as formalidades e baixas devidas, 

arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 
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estilo. Campo Novo do Parecis, 12 de março de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010110-61.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES & ASSIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PALIGA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos 

Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar a presente como 

cumprimento de sentença. Ao Contador judicial para atualização do débito. 

Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de 

multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis (MT),12 de Março de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-57.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS CORREIA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URANDIR DA COSTA MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000349-57.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi 

designado o dia 11/04/2018 14:30 horas, para realização de audiência de 

instrução e julgamento. Devendo as partescomparecerem ao ato 

processual designado, advertindo-as de que o não comparecimento do 

autor implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, e, a 

ausência injustificada do réu redundará em reputar-se verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz, nos termos do artigo 51, I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, 

respectivamente. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 10(dez) dias, trazendo-as independente de intimação. Campo 

Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 12 de Março de 2018. Nilza Pereira 

Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Edital

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O RECEBIMENTO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo: 7612-57.2017.811.0051 Código: 133450

ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTES REQUERENTES: José Pupin Agropecuária, CNPJ 

23.143.617/0001-61, Vera Lúcia Camargo Pupin, CNPJ 

23.112.118/0001-07

ADVOGADOS: Octavio Teixeira Brilhante Ustra, OAB/SP 196.524 e Camila 

Somadossi Gonçalves da Silva, OAB/SP 277.622.

FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do 

art. 53, parágrafo único, do art. 11.101/05, DO RECEBIMENTO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PARA QUE, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS, MANIFESTEM EVENTUAIS OBJEÇÕES, OBSERVANDO O ART. 55 E 

SEGUINTES DA LEI 11.101/05.

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES E EVENTUAIS 

INTERESSADOS

ADVERTÊNCIAS: 1). FICAM INTIMADOS OS CREDORES E INTERESSADOS 

DOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 55 DA LEI Nº 11.101/05 (30 DIAS), 

PARA APRESENTAÇÃO DE OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL.

 Campo Verde/MT, 12 de março de 2018.

Gilberto Alencar da Silva Pereira

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76002 Nr: 964-03.2013.811.0051

 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: Nagya Gomes Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Luciano de Tarson 

Huergo Bauermeister - OAB:7328-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anastácio Marinho - 

OAB:8.502 OAB/CE, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, 

Wilson Sales Belchior - OAB:21.150-A

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1°, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA a INTIMAÇÃO DAS PARTES para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, CONTRARRAZÕES 

ao recurso de apelação interposto PELA PARTE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83808 Nr: 3146-25.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo sucessivo de 15(quinze) 

dias,apresentarem suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75983 Nr: 946-79.2013.811.0051

 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: CAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Celeste Brito dos 

Santos Bauermeister - OAB:OAB/MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31985 Nr: 2099-55.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedó & Pedó Ltda ME, Edio Carlos Pedo, Marley 
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Cristina Teixeira, Sérgio Pedo, Jurema Dozolina Pedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até 

presente data a a parte executada nada manifestou, razão pela qual, 

impulsiono os presentes autos, para intimação da parte exequente, no 

prazo de 10(dez)dias, indicar bens disponíveis do executado, sob pena de 

possível suspensão do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35009 Nr: 1549-26.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Aparecido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:MT7355A, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio Barcelos - OAB:14258-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte requerida, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca do petitório de fls. 225/226 (acordo extrajudicial), requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142626 Nr: 1553-19.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeuvan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo para retirar a guia no "site" do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e comprovar o adimplemento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142284 Nr: 1414-67.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itacir Antonio Sperafico, João Batista 

Bordignon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo, para tanto, retirar a guia no "site" do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e comprovar o respectivo adimplemento nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142517 Nr: 1505-60.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Meinhardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo para tanto retirar a guia no "site" do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso e comprovar o adimplemento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118187 Nr: 316-81.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Brito de Aquino -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE APARECIDA MARTINS E 

SOUZA - OAB:262785, Mariana Caetano Bernardi - OAB:21013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 316-81.2017.811.0051 - 118187

Execução

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação pessoal da Executada, DETERMINO que 

se solicitem informações pelos Sistemas Siel e Infojud, acerca do 

endereço atualizado.

Com a informação, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento do mandado 

executivo.

Se ainda assim impossível à citação, INTIME-SE o Exequente para o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132657 Nr: 7248-85.2017.811.0051

 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: Marilei Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

julgo totalmente procedentes os pedidos aduzidos pelas Requerentes, 

para determinar a RETIFICAÇÃO do Registro de Nascimento, de forma que 

nele conste Marilei Pereira de Oliveira Reis como mãe, em vez de Marilei 

Pereira de Oliveira.Por consequência, DETERMINO, ainda, a inclusão do 

nome do avô materno dos Requerentes, fazendo-se constar Ailton dos 

Reis.Por fim, DETERMINO a correção do acento do menor Fernando para 

incluir o sobrenome Reis ao nome do Requerente, fazendo-se constar, 

para tanto, Fernando Pereira de Oliveira Reis.Certificado o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE o competente mandado ao Cartório de Registro Civil 

desta Comarca, determinando que envie a este Juízo, sem custas, face à 

gratuidade da Justiça, as Certidões de Nascimento retificadas, com a 

correção assim do sobrenome, nome da mãe como do avô materno.Após 

o recebimento da nova Certidão, INTIMEM-SE os Requerentes, na pessoa 

da Representante Legal, para que a retire em Cartório, mediante recibo 

nos autos.Dada a gratuidade, sem custas. Cumpridas todas as 

determinações, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C.Campo Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111256 Nr: 3022-71.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3022-71.2016.811.0051 - 111256

Execução

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação pessoal do Executado, DETERMINO que 

se solicitem informações pelos Sistemas Siel e Infojud, acerca do 

endereço atualizado.

Com a informação, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento do mandado 

executivo.

Se ainda assim impossível à citação, INTIME-SE a Exequente para o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128163 Nr: 4822-03.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enir Carlos dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4822-03.2017.811.0051 - 128163

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação do Requerido, DETERMINO que se 

solicitem informações pelos Sistemas Siel e Infojud, acerca de seu 

endereço atualizado.

Em sendo localizado o endereço, EXPEÇA-SE o necessário à citação do 

Requerido, atentando-se para as advertências indicadas no despacho 

inicial.

Se impossível a localização do Requerido, INTIME-SE a Requerente para 

que solicite o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124772 Nr: 3247-57.2017.811.0051

 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: Leandro Borges Pacheco, Hindianara Luana Rodrigues 

Leite Pcheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Roberto Buzeti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT, HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 Autos n° 3247-57.2017.811.0051 - 124772 (...) Assim, impõe-se a 

continuidade do feito.Para tanto, à míngua de irregularidades, DECLARO 

saneado o feito. FIXO, como controvertidos, os seguintes pontos: a) a 

responsabilidade do Requerido pelos danos causados aos Requerentes, 

inclusive sobre eventual excludente de ilicitude; b) os danos 

eventualmente impostos aos Requerentes, especialmente aos que dizem 

respeito aos gastos para reabilitação; c) o montante da recomposição ou 

da compensação correspondentes.A fim de fazer frente a tais questões, 

DEFIRO apenas a produção de prova testemunhal.Assim, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de maio de 2018, às 

16:00 horas de Mato Grosso.INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no 

endereço constante dos autos, a fim de que compareçam à audiência para 

prestar depoimento, sob pena de confissão. INTIMEM-SE os ilustres 

Causídicos, inclusive para que apresentem o rol de testemunhas no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Para tanto, desde já consigno 

que caberá às próprias Partes intimar e comprovar a intimação das 

Testemunhas por elas arroladas, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, as Partes poderão apresentar suas 

testemunhas no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 

2º, do NCPC).Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a 

apresentação delas em audiência, presumir-se-á pela desistência da 

produção da prova (art. 455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142269 Nr: 1405-08.2018.811.0051

 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: Flavio dos Santos Nogueira

 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 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).Embora o Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142669 Nr: 1577-47.2018.811.0051

 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: Jucelina Borges da Silva
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 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).Embora a Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142413 Nr: 1460-56.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Robert Barbosa Camacho

 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:

 Autos n° 1460-56.2018.811.0051 - 142413

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

O Requerente ajuizou duas ações revisionais, a primeira tombada sob o 

número acima citado, a segunda sob o número 8486-27.2017.811.0051, Id. 

135299, ambas para a análise de dois compromissos de compra e venda 

de imóveis urbanos. Na primeira ação, a discussão gira em torno dos 

direitos sobre o lote 34 da Quadra 02 do Residencial Greenville, ao passo 

que, na segunda, discutem-se os encargos relativos ao lote 33 também da 

Quadra 02, também do Residencial Greenville.

Não se compreende por que motivo se procedeu ao ajuizamento de duas 

ações para a discussão de uma mesma tese jurídica, aplicável a dois 

contratos que, à exceção do número do lote, são perfeitamente idênticos.

Seja como for, fato é que, ao menos num primeiro momento, a aquisição de 

dois lotes urbanos, com entrada total de R$ 8.000,00, com prestações 

mensais de aproximadamente de mil reais, parece incompatível com o 

benefício da gratuidade da Justiça.

A melhor investigação se mostra mesmo necessária, inclusive para 

eventual revogação do benefício anteriormente concedido ao Requerente.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o Requerente, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove o preenchimento 

dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento.

No mais, JUNTE-SE cópia do presente despacho na ação registrada sob 

nº. 8486-27.2017.811.0051, Id. 135299.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142507 Nr: 1502-08.2018.811.0051

 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: Elaine Alves Lopes

 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:

 Autos n° 1502-08.2018.811.0051 - 142507

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, a Requerente, na qualidade de “bancária”, 

teria adiantado o pagamento de R$ 4.000,00 à Requerida, obrigando-se à 

entrega de 156 prestações mensais de R$ 664,00.

Ainda do que se extrai dos autos, a Requerente reside em Comarca 

diversa desta, o que, pelo menos em uma análise preliminar, leva a crer 

que a aquisição do imóvel se deu em forma de investimento.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pela 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142734 Nr: 1608-67.2018.811.0051

 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: Luis Conceição Gomes

 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:

 Autos n° 1608-67.2018.811.0051 - 142734

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “salgadeiro”, 

teria adiantado o pagamento de R$ 5.000,00 à Requerida, obrigando-se à 

entrega de 72 prestações mensais de R$ 1.098,00.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142772 Nr: 1623-36.2018.811.0051
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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: Milvan Gomes Dantas

 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$ 431,00, 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).Embora o Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142361 Nr: 1452-79.2018.811.0051

 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: Nelsivania Carvalho da Silva

 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).Embora a Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140657 Nr: 677-64.2018.811.0051

 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 Lina da Silva

 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), 

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).Embora a Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140554 Nr: 638-67.2018.811.0051

 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 Farias da Silva

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 420 de 795



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).Embora o Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140544 Nr: 629-08.2018.811.0051

 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: Welvisson da Silva Xavier Macedo

 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).Embora o Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136622 Nr: 9088-33.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNL, ADLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9088-33.2017.811.0051 - 136622

Alimentos Gravídicos

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a justificativa apresentada pelas Partes, faz-se necessária 

a designação de nova data para a coleta do material genético.

 Assim, DESIGNO, desde logo, o dia 17 de abril de 2018, às 16:00 horas de 

Mato Grosso, a coleta do material genético.

INTIMEM-SE as Partes e o Ministério Público.

 OFICIE-SE à Prefeitura Municipal, requisitando a apresentação de servidor 

para a coleta do material.

No mais, CUMPRA-SE conforme último despacho.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143051 Nr: 1767-10.2018.811.0051

 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: Aline Manoela Lavezzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYTANIA CELESTE BRITO 

DOS SANTOS BAUERMEISTER - OAB:16311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido 

antecipatório feito pela Requerente.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 – 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). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 12 de março 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143135 Nr: 1822-58.2018.811.0051

 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: Elbson Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido 

antecipatório feito pelo Requerente.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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 421 de 795



contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 12 de março 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142939 Nr: 1712-59.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Giotti Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1712-59.2018.811.0051 - 142939

Ação de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Comprovada a mora da Requerida, por meio de notificação extrajudicial, 

DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia, assim 

como de seus documentos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO 

a anotação de restrição judicial no cadastro do veículo.

NOMEIO o Procurador do Requerente como depositário do bem da 

garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

CITE-SE a Requerida para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

a integralidade da dívida, acrescida de honorários advocatícios arbitrados 

em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da execução da liminar.

A Requerida poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 

1.321.052/MG).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142360 Nr: 1451-94.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1451-94.2018.811.0051 - 142360

Ação de Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Comprovada a mora do Requerido, por meio de notificação extrajudicial, 

DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia, assim 

como de seus documentos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO 

a anotação de restrição judicial no cadastro do veículo.

NOMEIO o Procurador do Requerente como depositário do bem da 

garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

a integralidade da dívida, acrescida de honorários advocatícios arbitrados 

em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da execução da liminar.

O Requerido poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 

1.321.052/MG).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142286 Nr: 1415-52.2018.811.0051

 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: Talita Hosana Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido 

antecipatório feito pelo Requerente.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 – 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). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 13 de março 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142290 Nr: 1417-22.2018.811.0051

 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: Andreia Marques de 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$ 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 

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 
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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).Embora a Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117522 Nr: 6116-27.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley de Almeida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6116-27.2016.811.0051 - 117522

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Sabe-se que a homologação do pedido de desistência da ação aduzido 

pela Requerente após o prazo de resposta necessita da anuência do réu. 

Assim prescreve o art. 485, §4°, do NCPC:

“Art. 485.

 (...)

“§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento 

do réu, desistir da ação.”

Dessa forma, INTIME-SE o Requerido, para que diga a respeito do pedido 

de desistência.

Após, CONCLUSOS.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96086 Nr: 2780-49.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Maraschin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto Sagboni Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Autos n° 2780-49.2015.811.0051 - 96086

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual a 

Parte Executada promoveu a satisfação integral do crédito executado.

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.

Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de 

valores em favor do Exequente.

Por fim, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 09 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140250 Nr: 486-19.2018.811.0051

 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: Ponto Sul Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, 

Ivanor Pedro Carraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cielo S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, acerca da audiência 

de conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 14:20 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140863 Nr: 784-11.2018.811.0051

 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: Ismael Firmino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, acerca da audiência 

de conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139354 Nr: 10594-44.2017.811.0051

 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: Magno Cezar Jorge Pellarigo, Deslintamento Campo 

Verde Ltda-EPP, Pellarigo & Pellarigo Ltda

 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:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, acerca da audiência 

de conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 13:45 horas.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83246 Nr: 2764-32.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte autora distribuiu a presente ação em agosto 

de de 2014; que este feito está inserido na META 2/2018 do CNJ; que, 

apesar dos esforços dos servidores desta Secretaria e das diligências 

realizadas pelos Oficiais de Justiça, o autor não teve êxito em promover o 

cumprimento da liminar e a citação do requerido, o que impossibilita o 

proseguimento da ação. Assim tendo em vista a META 2 do CNJ e, por 

orientação judicial, I N T I M O a parte autora para impulsionar o feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, adotar medidas concretas para promover o 

prosseguimento da ação, sob pena de extinção e arquivamento. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82550 Nr: 2238-65.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Elivelton Aparecido Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casas Maia Comercio de Moveis e Eletro-Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francimeire Rubio Passos - 

OAB:1246

 Certifico que o Estado de Mato Grosso foi intimado através da carga dos 

autos à Procuradoria, porém, nada manifestou acerca da proposta de 

honorários. INTIMO a parte autora para apresentar o autor na Secretaria 

da Segunda Vara para Coleta do Padrão Gráfico, bem como, para que 

apresente os documentos listados à folha 78 (item 4.1), no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 17772 Nr: 3496-91.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario José Uliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar o Termo de Penhora e Certidão para fins de averbação, com 

prévio recolhimento da guia, devendo ainda, indicar o atual endereço do 

executado para fins de intimação.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35964 Nr: 2504-57.2011.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:, Kátia 

Fernandes Rodrigues de Mattos - OAB:24332/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Certifico e dou fé que intimo a Advogada da parte autora, acerca do 

desarquivamento dos autos, e nada sendo requerido no prazo de 5 dias, o 

processo será devolvido ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 12344 Nr: 1827-37.2005.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teobaldo Gampert

 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: Ana da silva Castanho Max - 

OAB:3779/MT

 Processo n° 1827-37.2005.811.0051 (Código 12344)

Ação de aposentadoria rural por idade.

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de fls. 248, todavia considerando que já transcorreu o 

prazo de suspensão requerido, INTIME-SE a parte requerente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender pertinente, sob pena de extinção e arquivamento.

Às providências.

Campo Verde - MT, 30 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142559 Nr: 1525-51.2018.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizia Porto Caldeira

 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).Embora a Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142166 Nr: 1358-34.2018.811.0051

 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:

 Autos n° 1358-34.2018.811.0051 - 142166

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

O Requerente ajuizou duas ações revisionais, a primeira tombada sob o 

número acima citado, a segunda sob o número 792-85.2018.811.0051, Id. 

140882, ambas para a análise de dois compromissos de compra e venda 

de imóveis urbanos. Na primeira ação, a discussão gira em torno dos 

direitos sobre o lote 30 da Quadra 31 do Residencial Greenville, ao passo 

que, na segunda, discutem-se os encargos relativos ao lote 31 também da 

Quadra 31, também do Residencial Greenville.

Não se compreende por que motivo se procedeu ao ajuizamento de duas 

ações para a discussão de uma mesma tese jurídica, aplicável a dois 

contratos que, à exceção do número do lote, são perfeitamente idênticos.

Seja como for, fato é que, ao menos num primeiro momento, a aquisição de 

dois lotes urbanos, com entrada total de R$ 10.000,00, com prestações 

mensais de aproximadamente de mil reais, parece incompatível com o 

benefício da gratuidade da Justiça.

A melhor investigação se mostra mesmo necessária, inclusive para 

eventual revogação do benefício anteriormente concedido ao Requerente.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o Requerente, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove o preenchimento 

dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento.

No mais, JUNTE-SE cópia do presente despacho na ação registrada sob 
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nº. 792-85.2018.811.0051, Id. 140882.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142444 Nr: 1475-25.2018.811.0051

 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: Sirlene Aparecida Cardoso

 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), 

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).Embora a Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142168 Nr: 1360-04.2018.811.0051

 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: Lucas Silva Lima

 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).Embora o Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142439 Nr: 1473-55.2018.811.0051

 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: Uilson Dias Gomes

 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 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).Embora o Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142368 Nr: 1453-64.2018.811.0051

 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: Devacir Cherubim

 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, 
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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).Embora o Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142731 Nr: 1606-97.2018.811.0051

 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: Marzeli Fortes

 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), 

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).Embora a Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142668 Nr: 1576-62.2018.811.0051

 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: Fellipe Pereira Cunha

 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 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).Embora o Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142856 Nr: 1673-62.2018.811.0051

 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: Wanderleia de Oliveira Meira

 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), 

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).Embora a Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 142159 Nr: 1352-27.2018.811.0051

 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: Rodrigo de Moraes Gonçalves

 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$ 408,06, 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).Embora o Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142268 Nr: 1404-23.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osias Alves Lopes

 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$ 433,43, 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).Embora o Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142330 Nr: 1437-13.2018.811.0051

 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: Thaynan Aparecida Rodrigues

 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$ 446,56, 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).Embora a Requerente tenha se oposto 

à audiência de conciliação, só com a concordância da Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do NCPC)....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83018 Nr: 2596-30.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenice Pinheiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7683

 INTIMO as partes para, querendo, manifestarem-se acerca do laudo 

pericial juntado às folhas 123/127, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 72983 Nr: 1971-64.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Isabel Mendonça da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762/RJ, José Eduardo Rodrigues Daleffe - OAB:11677/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para IMPUGNAR a 

Contestação de fls127/132, no prazo legal. É o que me cu mcumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 8697 Nr: 572-78.2004.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Aparecida França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lima e Moraes Transporte e Armazenagem 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para informar no prazo de 

05(cinco) dias, a este Juízo acerca do cumprimento ou não do acordo de 

fls. 343/346. É oque me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000298-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINA ROSA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000298-43.2017.8.11.0051 Despacho. 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 da condenação, conforme pedido de ID 

18841289. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 08 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010333-74.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010333-74.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

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 formulado pela Exequente ID 11957128. 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, 

09 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001183-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS BREHM JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT0009228A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001183-57.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

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 formulado pela Exequente ID 11965990. 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, 

09 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA FLORENTINO PERES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 21/05/2018 

às 09hs20min, 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001056-22.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Despacho. Vistos etc. Recebo a presente execução contra a Fazenda 

Pública Estadual. Cite-se a executado para opor embargos em 30 (trinta) 

dias (NCPC, art. 910). Certificado o não oferecimento de embargos, 

requisite-se o pagamento, por meio de ofício requisitório à Secretária de 

Fazenda do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 910, § 1º, e art. 100 da 

CR/88). Comunicações e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, data da assinatura 

eletrônica. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARLENE LEITE BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-08.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA CORREIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000365-08.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Remeto os 

autos à Secretaria para cumprimento do determinado na sentença de ID 

1150626. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 08 de fevereiro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011354-22.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENO SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERMAC ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA ELISABETH DA FONSECA OAB - SP279236 (ADVOGADO)

ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES OAB - MT0019803A (ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

09 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-79.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MARCO (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)

 

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, 07 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000039-14.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. De início, 

determino o cancelamento da audiência já designada para a data de 

13.03.2018 (Evento 14382042), bem como determino o cancelamento do 

mandado de citação expedido (ID 11586974). Prosseguindo, recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, 

os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-17.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEURI ANTONIO FROZZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001218-17.2017.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial 

Decisão. Vistos etc. Decorrido o prazo in albis, defiro o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe de R$ 

32.805,79 (trinta e dois mil e oitocentos e cinco reais e setenta e nove 

centavos), conforme cálculo anexo, nas contas existentes do Executado - 

CPF: 712.699.679-91. Em seguida, intime(m)-se a(s) executada(s), na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que 

deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 13 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000486-36.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inconformada 

com a sentença a parte Reclamante, interpôs recurso inominado, 

requerendo assistência judiciária gratuita. De acordo com o artigo 54, 

parágrafo único da Lei 9.099/95: “O preparo do recurso, na forma do § 1° 

do artigo 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita”. No caso dos autos, tenho 

que suas circunstâncias autorizam a conclusão no sentido de que a 

Reclamante não teria condições financeiras para o recolhimento dos 

valores necessários ao recebimento e processamento de seu recurso, de 

forma que DEFIRO o pedido de gratuidade lançado pela Reclamante. 

Assim, se tempestivo, o que deverá ser certificado pela secretaria, 

RECEBO-O no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se a parte Reclamada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso lançado pela parte Autora. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 12 de março de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010676-75.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. ROSA REFRIGERACAO - ME (EXECUTADO)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. EXPEÇA-SE alvará para o levantamento 

do valor depositado. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 13 de março de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-64.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC MAGALHAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, 13 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56316 Nr: 2048-03.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALÍRIO GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o acusado a comprovar, no prazo de legal, se sua residência oficial 

é ba fazenda Vale Verde, zona rural de Canarana, ou se é na cidade de 

Goiânia-GO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54305 Nr: 885-85.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL COMERCIO DE MOTOCICLETAS E 

PEÇAS LTDA (CENTRAL MOTOS), ALENIR DOMINGOS DA SILVA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o exequente para que providencie o recolhimento do valor da 

diligência para cumprimento do ato deprecado junto à Comarca de Ribeirão 

Cascalheira-MT, conforme documento de fls. 81/83 dos autos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63583 Nr: 3002-15.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIOMAR WEGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taís Boeira do Nascimento 

Silva - OAB:21485/O MT

 Certifico para os devidos fins que o acusado, embora intimado através de 

sua defensora, até a presente data não apresentou suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 23601 Nr: 1410-77.2010.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Remi Terezinha Schneider Darui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Milton Batista Pedreira - OAB:7522/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 16.988, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:8.123/PR, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 14258-A

 Tendo em vista a não manifestação do executado, embora intimada 

através de seu patrono, impulsiono os autos ao exequente para que se 

manifeste, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15476 Nr: 1176-03.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Vista Alegre LTDA, Alma Maria 

Werle Willers, Gregório José Willers, Jussemara Teresa de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 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 sua Procuradora Louise Rainer Pereira Gionédis, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46746 Nr: 2563-09.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA SANTOS ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, 

através do DJE, a manifestar-se acerca do Laudo pericial, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57401 Nr: 2638-77.2016.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON AUGUSTO FOSCH, SONIA BACHES FOSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA DIFERENTE VEÍCULOS 

BARRA DO GARÇAS-MT, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ACE 

SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloir José Londero - 

OAB:41.608/GO, MÁBILY CRISTINA FELIPE DE SOUZA - OAB:43949/GO, 

SANDRA MARA FERREIRA DE ALMEIDA MARTINS - OAB:42809/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Silveira - 

OAB:29.005/DF, Eurípedes Ferreira Martins Júnior - OAB:20.393/MT, 

Fabiana Marcello Gonçalves Mariotini - OAB:170.634/RJ, JÚLIO 

CESAR GOULART LANES - OAB:13.329-A, MARIO GONÇALVES 

MENDES NETO - OAB:12142, Pedro Paulo Wendel Gasparini - 

OAB:115.712

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para que apresentem os quesitos no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para indicarem assistente técnico. Outrossim, 

intimo-ainda, a GENERAL MOTORS, através de seu patrono, para que se 

manifeste acerca da proposta de honorários apresentada às fls. 630/631 

dos autos no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, intimoainda a requerida a 

informar nos autos o endereço atualizado da denunciada a lide, ACE 

SEGURADORA S/A, tendo em vista a devolução da carta de citação sob a 

justificativa "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55741 Nr: 1661-85.2016.811.0029

 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: KELLY MENDONÇA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO 

NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE MINUZI - OAB:14631, 

Debora Simone Rocha Faria - OAB:4.198/MT

 Certifico para os devidos fins que a contestação de fls. 62/209 foi 

protocolizada em 06/03/2018. Assim, nos termos do Provimento 

056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja intimado o requerente, 

através de seu patrono, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64199 Nr: 3359-92.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO LEOPOLDO BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória de citação e notificação, bem como providenciar a distribuição 

da mesma junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63944 Nr: 3211-81.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorceli Francischet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a contestação de fls. 35/55 foi 

protocolizada em 18/01/2018 e a prova da citação foi juntada aos autos 

em 20/12/2017. Assim, nos termos do Provimento 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos a fim de que seja intimado o requerente, através de 

seu patrono, para que se manifeste acerca da contestação apresentada, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61908 Nr: 2038-22.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DONIZETE DOS SANTOS, Ana Maria 

Conz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que o executado Mario Donizete dos Santos 

foi citado, porém não comprovou nos autos a quitação do débito. Certifico, 

ainda, que a executada Ana Maria Conz não foi citada conforme descrito 

na certidão de fls. 91. Assim, impulsiono os autos a fim de intimar o 

exequente para que se manifeste, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28244 Nr: 2117-11.2011.811.0029

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILA BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Tendo em vista o cumprimento das determinações retro, impulsiono os 

autos a fim de intimar as partes a se manifestarem, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42255 Nr: 1129-19.2013.811.0029

 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: Ricardo Antonio Frigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lodovino Frigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a petição de fls 139, bem como o decurso do prazo 

solicitado pela inventariante, impulsiono os autos a fim de intimá-la a se 

manifestar, no prazo legal, conforme determinação de fls. 136.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 9974 Nr: 1600-50.2004.811.0029

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODA, JJPdS, MJA, MTS, GAF, JRST, SAT, 

TDB, RRdS, SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Aparecido de Souza 

- OAB:4603-B, Antonio Carlos de Souza - OAB:3.608-B/MT, CAMILA 

ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - OAB:18.109/MT, Diego 

Strapasson - OAB:10608, Élson Antonio Ferreira - OAB:6501B-MT

 Tendo em vista a proposta de honorário juntada aos autos, impulsiono-os 

a fim de intimar os requeridos para que requeiram o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17968 Nr: 1193-05.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeire Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 Vistos,

VALDEIRE NUNES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi condenado à 

pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, fixado regime 

inicial aberto.

Ás fls. 134, foi determinado que os autos fossem encaminhados ao 

arquivo provisório até localização do réu.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial de fls. 

143/144, DECLARO EXTINTO A PUNILIBIDADE do recuperando VALDEIRE 

NUNES DE OLIVEIRA, na forma do artigo 107, V do Código Penal.

Arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-95.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NADYA RODRIGUES TARDOQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADYA RODRIGUES TARDOQUE PEREIRA OAB - MT0018478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo 

acerca da petição/documentos constante no ID. dos documentos: 

12189489 e 12189509, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

de direito. Canarana-MT, 13 de março de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20814 Nr: 1431-39.2008.811.0024

 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: Marilan Martins Ferreira Roldão OU Marilan Martins 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Machado da Costa Júnior 

- OAB:5682, Marco Antonio Soares Machado da Costa - 

OAB:21593/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, observo que a sentença de fl. 100 transitou em 

julgado sem a interposição de recurso, portanto, ao arquivo com as baixas 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67098 Nr: 2584-97.2014.811.0024

 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: Dimaster-Comercio de Produtos Hospitalares LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Luis Domingos - 

OAB:80831/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente o exequente 

para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 310 Nr: 236-68.1998.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lacídio de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabella Correa Brandão, Josephina Paes de 

Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pinho Silva - 

OAB:11183, Wagner Roberto Pereira - OAB:16278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente o exequente 

para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 48326 Nr: 1475-19.2012.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felina Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41265 Nr: 3151-36.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Esteves Scaloppe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA pelos 

motivos delineados na inicial.

A parte exequente postulou pela extinção da ação diante do pagamento, 

nos termos do art. 924 do CPC.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme informado pelo exequente, o executado efetuou o pagamento 

dos valores devidos.

Nestes termos, prevê o art. 924 do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

DISPOSITIVO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime-se a parte 

executada para o recolhimento das custas e despesas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, inclusive via edital.

Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição, devendo a secretaria 

proceder conforme disposto na CNGC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37357 Nr: 3905-46.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA pelos 

motivos delineados na inicial.

A parte exequente postulou pela extinção da ação diante do pagamento, 

nos termos do art. 924 do CPC.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme informado pelo exequente, o executado efetuou o pagamento 

dos valores devidos.

Nestes termos, prevê o art. 924 do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

DISPOSITIVO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 
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CPC.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime-se a parte 

executada para o recolhimento das custas e despesas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, inclusive via edital.

Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição, devendo a secretaria 

proceder conforme disposto na CNGC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38048 Nr: 469-11.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sezarina Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 15944 Nr: 524-35.2006.811.0024

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano Valério dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67522 Nr: 2916-64.2014.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana das Neves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 16295 Nr: 881-15.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10765/MT, 

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21652 Nr: 2277-56.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Evangelista da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32268 Nr: 1639-86.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomasito Fidelis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35527 Nr: 1238-53.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 8629 Nr: 1323-83.2003.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardino Pereira Cesar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemary Cançado - 

OAB:4127-A/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18987 Nr: 1663-85.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Leandro Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 
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Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21866 Nr: 2666-41.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilma Oliveira de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18521 Nr: 1195-24.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Guia Lemes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33378 Nr: 2402-87.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cipriano Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Abreu Mattos - 

OAB:8427/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67173 Nr: 2645-55.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Neves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20726 Nr: 1346-53.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34382 Nr: 180-15.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felina Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38578 Nr: 1028-65.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Souza Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37342 Nr: 3891-62.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Placido Costa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA pelos 

motivos delineados na inicial.

A parte exequente postulou pela extinção da ação diante do pagamento, 

nos termos do art. 924 do CPC.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme informado pelo exequente, o executado efetuou o pagamento 

dos valores devidos.

Nestes termos, prevê o art. 924 do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

DISPOSITIVO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime-se a parte 

executada para o recolhimento das custas e despesas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, inclusive via edital.

Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição, devendo a secretaria 

proceder conforme disposto na CNGC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40956 Nr: 3239-74.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Fernandes Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA pelos 

motivos delineados na inicial.

A parte exequente postulou pela extinção da ação diante do pagamento, 

nos termos do art. 924 do CPC.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme informado pelo exequente, o executado efetuou o pagamento 

dos valores devidos.

Nestes termos, prevê o art. 924 do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:
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I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

DISPOSITIVO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime-se a parte 

executada para o recolhimento das custas e despesas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, inclusive via edital.

Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição, devendo a secretaria 

proceder conforme disposto na CNGC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40561 Nr: 3012-84.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuina Reis Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA pelos 

motivos delineados na inicial.

A parte exequente postulou pela extinção da ação diante do pagamento, 

nos termos do art. 924 do CPC.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme informado pelo exequente, o executado efetuou o pagamento 

dos valores devidos.

Nestes termos, prevê o art. 924 do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

DISPOSITIVO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime-se a parte 

executada para o recolhimento das custas e despesas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, inclusive via edital.

Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição, devendo a secretaria 

proceder conforme disposto na CNGC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18727 Nr: 1402-23.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damastor Fidelis Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose de Deus Lima - OAB:16724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 921, VI, do CPC, defiro a suspensão enquanto perdurar o 

parcelamento da dívida.

Aguarde-se em arquivo provisório, após, intime-se para informar se 

ocorreu a quitação e a consequente extinção ou requerer o que lhe é de 

direito, em 15 dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32663 Nr: 2045-10.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Blanco Urrutia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O, 

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA pelos 

motivos delineados na inicial.

A parte exequente postulou pela extinção da ação diante do pagamento, 

nos termos do art. 924 do CPC.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme informado pelo exequente, o executado efetuou o pagamento 

dos valores devidos.

Nestes termos, prevê o art. 924 do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

DISPOSITIVO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime-se a parte 

executada para o recolhimento das custas e despesas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, inclusive via edital.

Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição, devendo a secretaria 

proceder conforme disposto na CNGC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51942 Nr: 2347-34.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Selma Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA pelos 

motivos delineados na inicial.

A parte exequente postulou pela extinção da ação diante do pagamento, 

nos termos do art. 924 do CPC.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme informado pelo exequente, o executado efetuou o pagamento 

dos valores devidos.
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Nestes termos, prevê o art. 924 do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

DISPOSITIVO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime-se a parte 

executada para o recolhimento das custas e despesas processuais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, inclusive via edital.

Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição, devendo a secretaria 

proceder conforme disposto na CNGC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40526 Nr: 3249-21.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 

exequente providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, 

impulsiono o presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87180 Nr: 4284-40.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do ofício retro, devendo providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça diretamente no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51432 Nr: 2237-35.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Lescano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo retro, 

impulsiono o presente feito a fim de que seja intimado pessoalmente o 

requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2174 Nr: 683-85.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - Administradora de Cartões de Crédito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Leite de Oliveira, Wilson José de Andrade 

Guedes, Marcia Fernanda Pereira Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b, Bruno Taques de Oliveira - OAB:13152

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

tendo em vista a tentativa infrutífera de penhora "on line".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65367 Nr: 1279-78.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSA-M, LAF, RdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32837 Nr: 2175-97.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basilia Santana de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65201 Nr: 1138-59.2014.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvina Rainha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Carvalho dos Santos, 

Romana de Fátima Torale, Lourenço Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação do autor, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 
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nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87304 Nr: 4404-83.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMIL HUSSEIN FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:MT 19706

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do ofício retro, devendo manifestar sobre o termo de acordo, ou, 

caso requeira o cumprimento da carta precatória, deverá depositar o valor 

da diligência do Oficial de Justiça diretamente no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87127 Nr: 4245-43.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Arlete Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do ofício retro, devendo providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça diretamente no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87126 Nr: 4244-58.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedicto de Fiqueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87316 Nr: 4416-97.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOMLOG IMPORTCAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA LUISA DA SILVA - 

OAB:SC32302, MELISE CEZIMBRA MELLO - OAB:SC 29415-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte executada para manifestação, no prazo legal, acerca da 

petição do exequente ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87341 Nr: 4442-95.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca do ofício retro, devendo providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça diretamente no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98198 Nr: 4982-12.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE TRINDADE SALINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GOMES DE SOUZA 

- OAB:SP 370643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14922, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição do réu ref. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73487 Nr: 1662-22.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS, LMC, DBCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727, 

Franco Bonatelli - OAB:10.224

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte requerida, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 58558 Nr: 788-08.2013.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Lescano Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Cristina de Amorim 

Ferraz Jordão - OAB:11657, MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

BV Financeira ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em 

desfavor de C Lescano Junior.

 Requereu a autora, à fl. 46 a extinção do feito, diante da transação havida 

entre as partes.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Pois bem, considerando o teor do art. 487, III, “b”, do NCPC vislumbro que o 

feito deve ser homologado e a ação julgada extinta, com resolução do 

mérito, em razão da transação efetivada entre as partes.

DISPOSITIVO.

Desta forma, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado pelas partes 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no 

art. 487, III, “b”, do NCPC.

Deixo de fixar honorários advocatícios, tendo em vista que o requerido 
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não compareceu ao processo.

Custas e despesas processuais na forma do art. 90, §3°, do NCPC.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100960 Nr: 6220-66.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELI DE OLIVEIRA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RCI BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA KANTEK GARCIA 

NAVARRO - OAB:33743

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 59293 Nr: 981-23.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josoel Souza Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo Leite Bandeira de 

Mello - OAB:7541/MT

 Vistos etc.

Considerando que a gravação da audiência está, de fato, sem áudio, e a 

gravação salva no Backup, do mesmo modo, necessária se faz a 

designação de nova audiência para que sejam as partes ouvidas.

Assim, designo audiência para o dia 5 de julho de 2018, às 15h30min.

Intimem-se as testemunhas, réu e defesa.

Ciência ao MP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 4895 Nr: 1829-93.2002.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efigenia Rodrigues Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inez de Magalhães Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente o exequente 

para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 238 Nr: 179-50.1998.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Torres Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gumercindo Lima Araújo, Juraci Torres Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente o exequente 

para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37729 Nr: 118-38.2011.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPQ, Silvana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson da Silva Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente a parte 

requerente para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena 

de extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18921 Nr: 1592-83.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elozio Batista de Oliveira, Gisely Maria da Reveles da 

Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseph Malouf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente a parte 

requerente para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena 

de extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1365 Nr: 6-02.1993.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adejar Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Soares Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pinheiro Espósito - 

OAB:4813

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente a parte 

requerente para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena 

de extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38893 Nr: 1360-32.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataisa Maria de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 
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OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente a parte 

requerente para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena 

de extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17169 Nr: 1741-16.2006.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de impugnação ao laudo pericial fls. 214-215, uma vez 

que a perícia foi realizada na paciente, com base nos documentos 

apresentados, por perito oficial deste juízo, e, por certo, terá que ter uma 

conclusão, seja pela capacidade ou incapacidade. Portanto, pela 

insatisfação com o resultado da perícia, não cabe a realização de outra, 

sem impugnar justificadamente o laudo pericial.

Assim, intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por 

remessa, para apresentação das alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 52232 Nr: 2401-97.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199 - B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art, 485, §1º do CPC, intime-se pessoalmente o exequente 

para, em 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37074 Nr: 3693-25.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Slhessarenko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação do exequente, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74576 Nr: 2213-02.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandrina Constancia da Silva, Espolio de Juraci 

Pereira da Silva, Enivalda Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matosinhos Administração e Participações 

Ltda, Boa Fomento Mercantil LTDA, Giovani Dadalt Crespani, Aline Viecili 

Crespani, Nivaldo Cavanhali Fernandes, Gaplan Administradora de Bens 

LTDA, Força Total Administração de Postos e Combustíveis e Bens LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Ricardo Martins 

de Souza - OAB:238.100 - SP, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA 

- OAB:160487, Waldir Cechet Júnior - OAB:4111

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico de compra e 

venda c/c cancelamento de registro público com pedido de tutela de 

urgência proposta por Alexandrina Constança Bispo da Silva e Espólio de 

Juraci Pereira da Silva em face de Matosinhos Administração e 

Participações LTDA.

Aduz em síntese, que após o óbito de Juraci Pereira da Silva, a primeira 

requerente e seus filhos resolveram vender o imóvel registrado no CRI 

desta Comarca sob o nº 2500, contudo, observaram que, sem seu 

conhecimento, o referido bem foi vendido à requerida.

Em tutela de urgência, foi requerida a indisponibilidade do bem, o que foi 

determinado pelo juízo à ref. 10.

Devidamente citada, a requerida apresentou proposta de acordo 

devidamente assinada pelos advogados de ambas as partes, e demais 

interessados, com as procurações com poderes para transigir (ref. 58).

Relatei o necessário, fundamento e decido.

Analisando os autos, observo que no petitório de ref. 58 as partes 

transigiram através de seus patronos devidamente constituídos com 

poderes para tanto.

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 

sentença o acordo resolvo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC.

Por consequência, declaro nulas as averbações de compra e venda, bem 

como os desmembramentos (Matrículas nº 15510 e 15511) realizados na 

matrícula de nº 2500 do CRI desta Comarca. Oficie-se para as devidas 

averbações e anotações.

Custas processuais já recolhidas e honorários advocatícios na forma do 

acordo. Transitada em julgado, certifique-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82019 Nr: 1919-13.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar quanto a impugnação ao 

cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100300 Nr: 5942-65.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE 

ADMISSÃO NORTE DO PARANÁ E SUL DE SÃO PAULO – SICREDI NORTE 

SUL PR/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUCEMIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150/PR, VINICCIUS FERIATO - OAB:43.748/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67482 Nr: 2879-37.2014.811.0024

 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: Manoel Adão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leni Trindade Marques, Agenor Peres 

Marques, Marcelo Trindade Marques, Marcel Trindade Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Borges Santos - 

OAB:12558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 07 maio de 2018, às 13hs30min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79851 Nr: 1112-90.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a Contestação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63051 Nr: 2929-97.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Mirtes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Luciano G. Barbosa dos Santos - OAB:OAB/MT 12.903

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 07 maio de 2018, às 13hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 56187 Nr: 231-21.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Teodoro do Prado, Renato Garcia da Silva, Miguel 

Gomes Bezerra, Francisco Santo Boldori, Valdinei Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Gomes Carneiro - 

OAB:4511/TO

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 07 maio de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-09.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARTINS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000004-09.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ANDERSON 

MARTINS MONTEIRO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Compulsando os autos constata-se que a declaração de hipossuficiência 

veio desacompanhada de documentação probatória, o que o comprovante 

de endereço juntado pela reclamante está ilegível não dando para saber 

se está em nome do reclamante; Posto isto, nos termos do artigo 321, do 

CPC, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção 

processual. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 03 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-82.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELLA CORCES OLIVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000553-82.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ESTRELLA CORCES 

OLIVARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme se denota a 

parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na 

legislação “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Compulsando 

os autos constata-se que o valor da causa atribuído na petição inicial não 

está de acordo com disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC, insta 

salientar, que a declaração de hipossuficiência veio desacompanhada de 

documentação probatória, o que o comprovante de endereço juntado pela 

reclamante não está em seu nome e não existe comprovante de relação 

jurídica com o titular do comprovante, assim o extrato de negativação 

apresentado não é de balcão e não corresponde a órgão oficial de 

emissão; Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 443 de 795



julgamento em diligência e determino a intimação da parte reclamante para 

emendar a petição inicial, sob pena de extinção processual. Intime-se. 

Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 04 de março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-93.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BRASILIANA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000507-93.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SUELI BRASILIANA 

DE SANTANA REQUERIDO: BRADESCO S/A CREDITO IMOBILIÁRIO Vistos 

etc. Conforme se denota a parte reclamante atribuiu o valor de causa 

abaixo do estabelecido na legislação “Art. 292. O valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. Compulsando os autos constata-se que o valor da causa 

atribuído na petição inicial não está de acordo com disposto no artigo 292, 

inciso VI, do CPC, insta salientar, que a declaração de hipossuficiência 

veio desacompanhada de documentação probatória, a parte reclamante 

não juntou comprovante de endereço em seu, assim como não juntou nos 

autos o extrato de negativação oficial ou de balcão; Posto isto, nos termos 

do artigo 321, do CPC, converto o julgamento em diligência e determino a 

intimação da parte reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de 

extinção processual. Intime-se, Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 04 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GONCALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO TRENTO OAB - PR73745 (ADVOGADO)

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO)

RUBENS APARECIDO DE SOUZA JUNIOR OAB - PR73758 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILEA FLEURY DIAS (EXECUTADO)

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 1000502-71.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: FERNANDO 

GONCALVES DIAS EXECUTADO: NILEA FLEURY DIAS Vistos etc. Indefiro 

por ora o requerimento retro, uma vez que a parte não demonstrou 

qualquer diligência no sentido de localizar o endereço da executada. 

Intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, apresentar o endereço 

atualizado da executada, sob pena de extinção. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MELLO DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado da parte promovente foi interposto 

tempestivamente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões no 

prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Chapada dos Guimarães-MT, 12/03/2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-96.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DOS REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000662-96.2017.8.11.0024 REQUERENTE: CRISTINA DOS REIS 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Conforme se denota a 

parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na 

legislação “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Compulsando 

os autos constata-se que o valor da causa atribuído na petição inicial não 

está de acordo com disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC, insta 

salientar, que a declaração de hipossuficiência veio desacompanhada de 

documentação probatória, e a parte reclamante não juntou nos autos o 

comprovante de endereço em seu nome, assim como não juntou nos autos 

o extrato de negativação de emissão oficial ou de balcão; Posto isto, nos 

termos do artigo 321, do CPC, converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da parte reclamante para emendar a petição inicial, 

sob pena de extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 05 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-85.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000514-85.2017.8.11.0024 REQUERENTE: NILSON BARBOSA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme se 

denota a parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do 
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estabelecido na legislação “Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. 

Compulsando os autos constata-se que o valor da causa atribuído na 

petição inicial não está de acordo com disposto no artigo 292, inciso VI, do 

CPC, insta salientar, que a declaração de hipossuficiência veio 

desacompanhada de documentação probatória, e a parte reclamante não 

juntou nos autos o comprovante de endereço em seu nome, assim como 

não juntou nos autos o extrato de negativação de emissão oficial ou de 

balcão; Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte reclamante para 

emendar a petição inicial, sob pena de extinção processual. Intime-se. 

Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-87.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR REIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

manifestação do executado ID 121786651/12178664/12178674. Chapada 

dos Guimarães-MT, 13 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-95.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JONY BENITH VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO METROPOLITANA DE ENSINO SUPERIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida e requereu a assistência judiciária gratuita. Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 13 de março 

de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-24.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CAMPOS OTONE DOMINGOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado intempestivamente pela 

parte promovente e requereu assistência judiciária gratuita. Dessa forma, 

por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 13 de março 

de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000211-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FRANCISCA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 13 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000211-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FRANCISCA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovente e requereu a assistência judiciária gratuita. Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 13 de março 

de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-51.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLOQUEADORES CARCELL COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO OAB - MT0017483A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte promovente e requereu assistência judiciária gratuita. Dessa forma, 

por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 13 de março 

de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-38.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CIEKALSKI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)
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CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida e devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 13 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-78.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 13 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-12.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 13 de março de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-30.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANA LINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000647-30.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDVANA LINA DOS SANTOS 

REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando os autos verifico que as partes não 

se atentaram ao fato que existe sentença proferida nos autos nos termos 

alinhavados: Diante de todo o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, 

ante a falta de comprovação do dano moral sofrido pela parte Reclamante. 

Insta salientar, que houve apreciação do mérito e transitou em julgado a 

sentença conforme se denota: 14170951 - 20/12/2017 00:47:26 - 

Decorrido prazo de EDVANA LINA DOS SANTOS em 19/12/2017 23:59:59. 

13920585 - 04/12/2017 00:03:46 - Publicado Sentença em 04/12/2017. 

Desse modo, opino pelo ARQUIVAMENTO dos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. 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. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 02 de Março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000031-55.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA MARTINS CANAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(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 1000031-55.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE ANTONIO DETONI 

REQUERIDO: MARISTELA MARTINS CANAS Vistos etc. Transcorrido o 

prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por JOSE ANTONIO DETONI no montante 

de R$ 18.654,92, no CNPJ/CPF de MARISTELA MARTINS CANAS , sob o nº 

069.741.508-22. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA OAB - MT0013152A (ADVOGADO)

NILTON BUENO DE MORAES FILHO OAB - MT22409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000408-26.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ROGERIO MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI, 

BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. 

Compulsando os autos verifico que a reclamada BARROS MERCEARIA E 

COMERCIO DE ARMARINHOS ,MARIA CHIQUINHA não compareceu à 

audiência de conciliação marcada pois não foi citada, desse modo, 

determino a designação de nova data para realização de audiência 

conciliatória. Intime-se a parte no endereço informado no Id n° 10694671. 

Cumpra-se. 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. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 
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HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de Março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-75.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARTA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000008-75.2018.8.11.0024 REQUERENTE: TANIA MARTA SILVA DE 

SOUZA REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O autor não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. Inexistindo preliminares, passo a análise de 

MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em parte. Afirma a parte autora 

ter efetuado uma compra junto à empresa ré, adquirindo um aparelho 

celular (SAMSUNG GALAXY J2G532M 16GB) no valor de R$ 620,00 

(seiscentos e vinte reais). Aduz que o produto apresentou defeito, e com 

isso enviou o produto para assistência técnica, porém o mesmo retornou 

com o mesmo problema. Ressai dos autos que o referido produto foi 

devidamente enviado à assistência técnica, porém o vício não foi sanado, 

fato que levou o autor a manejar a presente ação. A reclamada, conforme 

frisado aduz não ter responsabilidade sobre o defeito apresentado no 

produto, pois agiu em conformidade com as orientações da fabricante, 

bem como alega não estar satisfatoriamente configurado o dano moral no 

caso em apreço. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta 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. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 

18, § 1.º, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, poderá o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a) a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos, ou; c) o abatimento proporcional do 

preço. Sendo assim, nossa Jurisprudência caminha no sentido de que não 

sendo atendido o aludido artigo, o responsável infringirá em ato ilícito, 

devendo indenizar o consumidor não só pelos danos materiais, mas, 

também, pelos danos morais causados ante sua conduta desleal aos 

preceitos consumeristas. Desse modo, a vítima de lesões a direitos de 

natureza não patrimonial deve receber soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser 

fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. É que os danos morais, 

como é sabido, não resultam de diminuição patrimonial, mas de dor, de 

desconforto. Nesse sentido, vejamos o posicionamento da Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - PRODUTO COM DEFEITO ?PRODUTO ENCAMINHADO PARA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM RESOLVER O PROBLEMA - NEGATIVA POR 

PARTE DA EMPRESA EM EFETUAR A TROCA POR OUTRO PRODUTO 

IDÊNTICO - COMPROVAÇÃO DO DANO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR 

ARBITRADO COMPATÍVEL COM O DANO MORAL E MATERIAL SOFRIDO 

PELA RECORRIDA E COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DA RECORRENTE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ/MT, RI 

n° 2001/2010, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, 1ª Turma Recursal, Data de 

Julgamento 16/07/2010) Assim, não atendendo de imediato o estabelecido 

na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá indenizar, não 

somente, pelos danos materiais, mas, também pelos danos morais, que no 

presente caso é evidente. Logo, não restou comprovado que a promovida 

atendeu o consumidor segundo os ditames do artigo 18, §1 do CDC. 

Destarte, o dano moral é presumível, sendo dispensável a produção de 

prova de prejuízo, já que no caso ora explanado houve clara violação ao 

Código de Defesa do Consumidor, cometendo a reclamada ato ilícito, 

ensejador de dano moral. Assim comprovado o comportamento impetuoso 

e contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica do 

reclamante e dos reclamados, arbitro a indenização por danos morais em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras da reclamante e das reclamadas. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Quanto aos danos materiais é de rigor a procedência da 

restituição do valor pago pelo produto, na quantia R$ 620,00 (seiscentos e 

vinte reais), na forma simples, conforme nota fiscal. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. 

CONDENAR a reclamada a restituir o valor de R$ 620,00 (seiscentos e 

vinte reais), corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem 

como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

data da compra do produto (súmula 43 do STJ). Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 02 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000270-59.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOELTON GUARIM DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

reclamada prova a hipossuficiência com a juntada da carteira de trabalho 

com registro de 01 (um) salário mínimo, dessa feita, defiro a benesse da 

gratuidade ao promovente. Passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do 

autor procedem. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos 

c.c. indenização por danos materiais e morais em face de Energisa S.A. 

Em síntese, aduziu que a empresa inseriu seu nome no cadastro de 

proteção ao crédito por 08 (oito) faturas, no entanto não possui qualquer 

débito junto à Concessionária, razão pela qual pleiteia a declaração da 

inexistência dos débitos, bem como o recebimento de indenização por 

danos morais. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que promovente acostou documentos 

da sua companheira para provar a relação pessoal relativo ao 

comprovante de endereço acostado aos autos e cumpriu as 

determinações da decisão de mero expediente proferida no movimento de 

Id n° 11705039. Verifico que muito embora a empresa tenha afirmado que 

tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de 

validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o 

contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão relativa a 

quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova 

sequer da contratação. A reclamada alega que a autora é possuidora da 

Unidade Consumidora n° 759846-9, todavia não prova a contratação da 

unidade, o que pode ter sido realizada por falsário. Ressalto que 

documentos como RG, CPF, Contrato de locação, dentre outros são 

solicitados no ato da contratação da concessionária, vejamos informações 

do site da concessionária: Para solicitar um Nova Ligação, o cliente deve 

apresentar o Cadastro de Pessoa Física – CPF¹ e da Carteira de Identidade 

ou, na inexistência desta, de outro documento de identificação oficial com 

foto original ou uma cópia autenticada. Para indígenas que não possuírem 

os referidos documentos será admitido o Registro Administrativo de 

Nascimento do Indígena - RANI. O serviço de ligação é gratuito, porém se 

houver mais de uma visita à Unidade Consumidora² devido à irregularidade 

técnica no padrão, será cobrado o valor do serviço de vistoria para 

ligação. O atendimento desta solicitação está condicionado à 

apresentação da documentação necessária através dos nossos Canais 

de Atendimento. ¹ Será verificado no site da Receita Federal se o 

documento pertence ao titular informado e a situação cadastral. Nos 

casos onde o CPF estiver cancelado ou anulado a solicitação do cliente 

não poderá ser atendida, o cliente deverá regularizar o CPF junto à Receita 

Federal e entrar em contato com um dos Canais de Atendimento da 

Energisa. ² Será verificado se o cliente possui débitos em outras Unidades 

Consumidoras da área de concessão, e se a UC está localizada em área 

de proteção ambiental..[1] No site da concessionária consta a exigência de 

apresentação de documento oficial, documento que deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1 Agravo Interno nº 

0010821-21.2016.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei. 

Agravante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Agravada: MARIA SOCORRO DANTAS. Data do Julgamento: 22/09/2017. E 

M E N T A AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1- Não tendo 

a parte agravante comprovado que os débitos têm origem em contrato 

firmado pela parte agravada, configura-se a hipótese de fraude. 2- A 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral 

in re ipsa. 3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, 

tenho que a quantia arbitrada deve ser mantida, pois se mostra adequada 

ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento 

ilícito. 4- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão 

monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta 

e. Turma Recursal Única. Relatório. Trata-se de agravo interno interposto 

com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, 

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado 

interposto pela parte agravante. A parte agravante pretende que a matéria 

seja analisada por este colegiado, a fim de que seja afastada a 

indenização por danos morais ou que o valor seja reduzido. A parte 

agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do 

recurso. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA 2 É o relatório. VOTO A parte agravante sustenta que a 

matéria debatida no recurso inominado deve ser analisada pelo colegiado, 

sustentando que o débito negativado é legítimo e que não praticou ato 

ilícito. A decisão monocrática, objeto de agravo, apontou que a parte 

agravante não comprovou a existência de relação contratual entre as 

partes e que, portanto, a negativação noticiada na inicial revela-se 

indevida. No caso, cabia à parte recorrida, ora agravante, apresentar 

prova da origem do débito, o que não veio aos autos. Ainda que inexista 

contrato escrito firmado entre as partes, cabia à agravante apresentar ao 

menos gravações de ligações telefônicas que demonstrem a existência de 

relação contratual entre as partes, porém não o fez. Destarte, a parte 

agravante não logrou êxito em desconstituir as alegações apresentadas 

na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório imposto pelo art. 373, 

inciso II do CPC. Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos 

morais, tenho que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada na 

sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, 

estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, servindo para compensar a parte agravada pelos 

transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. Ante o 

exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter na íntegra a 

decisão agravada. É como voto. Valdeci Moraes Siqueira Juíza Relatora 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 108212120168110002/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 

25/09/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 
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sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. 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$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento 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. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos referente a 08 (oito) inscrições da Energisa S.A 

todas incluídas no dia 11/12/2015, discutidas nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a estes débitos; DEFIRO o pedido de 

gratuidade do promovente. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 02 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

J ú n i o r  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/sol

icite-nova-ligacao.aspx
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000415-18.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDEMAR ANGELO PILLON 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 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. GRATUIDADE Em face da exoneração e 

desemprego da parte reclamante, comprovada a hipossuficiência defiro a 

benesse da gratuidade. Passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos do autor 

são parcialmente procedentes. Trata-se de ação de cobrança promovida 

por EDEMAR ANGELO PILLON contra Município de Chapada dos 

Guimarães – MT. Relata o autor que foi nomeado por meio do ato n° 

141/2014 e exerceu o cargo de Superintendente de Transporte Escolar do 

Município em 11/08/2014, sendo exonerado em 02/01/2017. Aduz que 

após a exoneração o reclamado não quitou com o pagamento das verbas 

supostamente devidas, referentes às férias vencidas e 1/3 de férias. Por 

outro turno o Município, em contestação, aduz serem indevidas as verbas 

rescisórias uma vez que, em considerando o vínculo como de caráter 

jurídico-administrativo, são indevidas verbas rescisórias tais quais INSS, 

aviso prévio, multas rescisórias contratuais, e, por assim ser, pugnou pela 

improcedência do pleito. Pois bem. A Constituição da República 

estabeleceu como regra para ingresso no serviço público o concurso 

público, porém ressalvou para os cargos em comissão. Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: I – (...) II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

Diferentemente dos cargos providos mediante concurso público, os 

cargos em comissão e as funções de confiança são aqueles 

vocacionados para serem ocupados por pessoa de confiança da 

autoridade competente para preenchê-los, sendo admissíveis e 

exoneráveis ad nutum, ou seja, livremente através da discricionariedade 

do gestor. Ao que se refere à análise das verbas, tenho que o 

décimo-terceiro salário e o adicional de férias são direitos sociais 

garantidos pela Constituição da República, vejamos: Art. 7º São direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria; (...) XVII - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal; O texto do artigo acima faz referência a “trabalhadores”, 

levando-nos a cogitar que fariam jus aos mencionados direitos apenas os 

trabalhadores da iniciativa privada. Todavia o artigo 39, §3° da 

Constituição, estende expressamente aos servidores públicos. Dessa 

forma, os ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança, 

também gozam de mencionados direitos, tendo em vista pertencerem ao 

rol dos ocupantes de cargos públicos. Mencionados cargos possuem 

natureza administrativa, podendo ser admitidos e exonerados ad nutum, o 

que afasta a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego. Por 

ter esta natureza peculiar, os detentores de cargos comissionados não 

têm direito às seguintes verbas rescisórias: aviso prévio, FGTS, multa de 

40% sobre o FGTS, INSS e guias de seguro-desemprego. Diferentemente, 

o décimo terceiro salário e o terço de férias têm natureza salarial e por 

isso devem ser pagas indistintamente aos ocupantes de cargo público, 

assim compreendidos também os cargos de confiança. O Autor faz juz na 

cobrança ao pagamento das férias e 1/3 de férias, verbas estas também 

devidas aos servidores ocupantes de cargo em comissão conforme 

disposto no artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal. Diante das 

provas constantes dos autos verifica-se que o autor trabalhou 

efetivamente para o Município de Chapada dos Guimarães no período 

aquisitivo ao gozo de férias. O ente público não provou o pagamento das 

aludidas verbas. Assim, nada mais justa a não ser a condenação do ente 

público municipal a arcar com o pagamento das férias, acrescidas de 1/3, 

em favor do autor, nesse sentido milita a jurisprudência pátria: 

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA 

NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

DA REMESSA NECESSÁRIA. ARTIGO 475, § 2º, DO CPC. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJ/RN. ACOLHIMENTO. 

NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. 

CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS E 13º"S SALÁRIOS. DIREITOS SOCIAIS. 

ARTIGOS 7º, VIII e XVII, E 39, § 3º, DA CF/88. CONDENAÇÃO DO 

MUNICÍPIO INADIMPLENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. NEGATIVA DE 

PROVIMENTO. (TJRN, Apelação Cível e Remessa Necessária nº , Relator: 

Desembargador Vivaldo Pinheiro, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, 

Julgamento: 07/04/2008). A característica dos cargos em comissão, na 

forma prevista na ressalva do inciso II do artigo 37 da Constituição 

Federal, é a livre exoneração. Assim, o vínculo que se estabelece entre o 

ente público e o servidor nomeado para provimento de cargo em comissão 

tem caráter precário e transitório, não fazendo jus aos depósitos do 

INSS/FGTS. Referente o tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

definiu: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

VERBAS RESCISÓRIAS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS – CARGO COMISSIONADO DE LIVRE NOMEAÇÃO E 

EXONERAÇÃO – FGTS, HORAS EXTRAS E DEMAIS VERBAS 

RESCISÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – INSALUBRIDADE E CONTAGIO DE 

DOENÇA EM ATIVIDADE LABORAL – NÃO DEMONSTRADO – 

INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O ocupante 

de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração a que se refere o 
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inciso II do art. 37 da Constituição Federal não faz jus ao pagamento de 

qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo. “Pela própria 

natureza do cargo que ocupa, não tem o servidor comissionado direito ao 

recebimento de horas extraordinárias.” (Ap, 149156/2012, DES.LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

27/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). Não comprovado a 

atividade insalubre, a doença e o contágio por meio da atividade laboral, 

não cabe falar em indenização por dano moral. (Ap 8174/2014, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015) Conforme cálculo da reclamada confeccionado no holerite 

01/2017, folha de pagamento acostada no Id n° 9314822, não transmitida 

para pagamento, o autor faz jus ao recebimento de R$4.250,00 (quatro mil 

duzentos e cinquenta reais). Em relação ao pagamento de férias em 

dobro, tenho que é indevido o seu pagamento, uma vez que também 

inexiste previsão legal para tanto. Ora, a dobra salarial só incide nos 

vínculos empregatícios, não podendo ser aplicado, sem que haja 

determinação legal, quando o regime é estatutário ainda que seja intitulado 

como indenização. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. 

SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. 13º 

SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDOS. INDEVIDA A 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O funcionário público ocupante de cargo em 

comissão tem direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 

menos, um terço a mais do que o salário normal e ao décimo terceiro 

salário, com base na remuneração integral. (TJ-PR - AC: 4960725 PR 

0496072-5, Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 

02/06/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 168) 

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 

PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RELAÇÃO 

JURÍDICO-ADMINISTRATIVA - FÉRIAS EM DOBRO - INADMISSIBILIDADE - 

FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PAGAMENTO - 

AUSÊNCIA DE PROVA - OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO - JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI Nº 11.960/2009 - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. A contratação temporária do servidor 

mesmo que celebrada de forma irregular não possui o condão de conferir 

ao ajuste uma alteração automática para o regime trabalhista, sob a égide 

da Consolidação das Leis Trabalhistas, revelando-se inadmissível o pedido 

de férias em dobro. Constitui direito do servidor contratado, mesmo sem a 

necessária observância do postulado constitucional do concurso público 

(CR 37, II), o recebimento das férias integrais e proporcionais, acrescidas 

do terço constitucional, e do décimo terceiro salário, relativos ao período 

por ele efetivamente trabalhado, sob pena de enriquecimento sem justa 

causa do Poder Público. Até solução definitiva pelo egrégio STF na ADI nº 

4.357, os índices aplicáveis para correção monetária e juros de mora das 

dívidas a cargo da Fazenda Pública deve observar o artigo 1º-F, da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, não sendo a decisão 

proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade aplicável 

exclusivamente aos casos de pagamento de precatórios (Reclamações 

nºs 16.745/MC, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, j. 12.06.2014 e 

17.301/MG, Rel. LUIZ FUX, j. 28.11.2014). (TJ-MG - REEX: 

10358140012552001 MG, Relator: Edilson Fernandes, Data de Julgamento: 

05/05/2015, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/05/2015) Nos fundamentos exarados, opino pelo acolhimento parcial da 

pretensão autoral para determinar o pagamento das férias vencidas, 

férias proporcionais e adicional de 1/3 de férias, rejeito os demais pedidos. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para CONDENAR o 

Município de Chapada dos Guimarães – MT ao pagamento das férias 

vencidas e 1/3 de férias no montante no valor de R$4.250,00 (quatro mil 

duzentos e cinquenta reais), valores estes a serem atualizados conforme 

índice INPCE – IBGE e juros simples de mora de 1% ao mês, a contar da 

data em que era para ter sido realizado o efetivo pagamento. DEFIRO o 

benefício da assistência judiciária ao autor. Deixo de condenar a 

Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 02 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000143-24.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARCILENE DIAS NEVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. PRELIMINARES O comprovante de endereço foi devidamente 

acostado a exordial (id n° 4989214) e consigno que a parte não peticionou 

pedindo desistência. Rejeito as preliminares, passo à analise do MÉRITO. 

Os pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A. Em síntese, aduziu o proponente que 

tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia 

uma restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à 

requerida, no valor de R$ 111,67 (cento e onze reais e sessenta e sete 

centavos), inscrita em 10/05/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 
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inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Insta salientar, que a reclamada anexa somente telas 

sistêmicas, outros documentos deveriam ter acompanhado a contestação, 

o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. 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$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento 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. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 111,67 (cento e 

onze reais e sessenta e sete centavos), inscrita em 10/05/2016, discutido 

nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 02 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000030-36.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ELDER DE CARVALHO DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência através de petição no ID 11945204. Referente o assunto a 

Turma Recursal de Mato Grosso já definiu: “ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária 

Recurso Cível Nº 0018828-05.2016.811.0001 Quarto Juizado Especial 

Cível de Cuiabá/MT Recorrente: José Carlos Assunção Dias Recorrido: 

Banco Bradescard S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO 

FONAJE. RECURSO PROVIDO. A desistência da parte requerente, 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, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (Enunciado 90 do FONAJE). VOTO Dispensado o relatório. 

Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença 

que não analisou o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

requerente e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A 

parte requerente peticionou (evento 12) informando a desistência da ação. 

De acordo com o enunciado 90 do FONAJE “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

No caso em análise, o pedido de desistência não foi apreciado. Houve, 

assim, omissão no decisum quanto ao pedido formulado pela parte 

requerente, sendo imperiosa a homologação da desistência, nos termos 

do enunciado acima transcrito. Assim, impõe-se a desconstituição da 

sentença e a consequente homologação da desistência. Diante do 

exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e 

homologar o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil 

de 2015. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito 
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-  Re la to r  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

188280520168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)”. A desistência da ação é 

instituto de cunho nitidamente processual, não atingindo, em regra, o 

direito material objeto da ação. Quando o autor desiste da ação ele 

exercita uma faculdade processual, deixando incólume o direito material, 

tanto que descompromete o Judiciário de se manifestar sobre a pretensão 

de direito material (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed., São 

Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 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. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 02 de Março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-83.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000152-83.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANE DAS NEVES 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que foi proferido 

despacho de Id n° 11634906 na data de 16/02/2018, determinou: Desse 

modo, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o demonstrativo de 

negativação emitido pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e 

SERASA), bem como acostar aos autos comprovante de endereço em seu 

nome, juntar comprovante de sua condição financeira e emendar a 

petição, sob pena de extinção processual. Após, conclusos. O autor 

juntou somente extrato do SPC, assim como fora devidamente intimado 

para efetuar a emenda quanto ao valor da causa e apresentar os demais 

documentos, porém ficou inerte, portanto, o autor NÃO atendeu ao 

chamado judicial. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. Tendo havido a intimação do credor para que se manifestasse no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, 

mantendo-se inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de 

mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência 

útil, de modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já 

realizados dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta 

Vilande - j. 26/06/2013) Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. 

III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, III e IV do Novo 

Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 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. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 02 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-93.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE MORAES CAMACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000119-93.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ANA LUCIA DE 

MORAES CAMACHO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do mérito. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra cumprida, devidamente depositado na conta 

fornecida pela reclamante no termo de acordo entabulado entre as partes 

(ID Nº 11427628), conforme demonstrativo de pagamento (ID Nº 

11461657) . Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, 

saliento que não há óbice ao fim do cumprimento de sentença. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto 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 n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 03 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 
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Processo: 1000309-56.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JANIELLY 

SEBASTIANA LECHNER MONTEIRO REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS EM 

SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC.. 

PRELIMINAR A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora 

acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de repetição de indébito e indenização por 

dano moral com pedido de liminar promovido por Janielly Sebastiana 

Lechner Monteiro em face da Claro S.A . A reclamante alega na inicial que 

vem recebendo ligações por parte da Requerida, concernente à cobrança 

de um plano de internet oferecido pela empresa Ré para o número de seu 

celular (65) 99227-2492, segundo as ligações o pagamento está em 

atraso, no valor de R$ 262,81 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta 

e um centavos), sem, contudo, nunca ter efetuado a contratação de tal 

serviço alega que não possui vinculo ou contrato assinado com a 

reclamada, esclarece ainda que as referidas ligações recebidas tenham 

têm sido constantes, no horário de trabalho da autora aos finais de 

semanas, inclusive em horários noturnos e dias de feriados, tirando o 

sossego e paz, tornando um tormento, pleiteia a condenação da 

reclamada em indenização por danos morais pelas cobranças indevidas. 

Relata ainda a reclamante que procurou solucionar o problema via 

administrativa na data 21/03/2014 com o fito de sanar a irregularidade 

encontrada, e por prezar seus dias de folgas e por não agüentar mais 

ligações fora de horários, à autora foi até a uma loja da Claro que fica 

situada no Shopping Pantanal em Cuiabá/MT, pois na cidade de Chapada 

dos Guimarães não possui nenhuma loja, para verificar a cobrança de um 

serviço que nunca contratou, foi atendida no balcão cujo atendimento fora 

registrado sob o protocolo de n.° 2017164094484, sendo que nem mesmo 

os funcionários da Requerida empresa souberam informar a origem da 

dívida, onde a empresa Ré informou à Reclamante ainda que, “entrariam 

em contato com ela dentro de até 05 (cinco) dias para resolução do 

problema”, o que não ocorreu até a presente data, sendo registrado o 

Boletim de Ocorrência n.° 2017.99482 na Delegacia de Polícia Judiciária 

Civil desta Comarca. Juntou ainda nos autos faturas da reclamada de 

cobrança no valor de R$ 262,81 (duzentos e sessenta e dois reais e 

oitenta e um centavos) e carta de aviso de débito sujeito a restrição nos 

órgãos de proteção ao crédito. A reclamada em sua defesa alega que 

consta cadastrado em nome da reclamante as linhas telefônicas móveis nº 

(65) 9216-2631 e nº (65) 99227-2492, referente ao Contrato nº 

102505236, habilitado em data de 26/12/2016, alega ainda que não houve 

inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mas 

não apresenta contrato firmado com a reclamante, limitando-se a 

apresentar telas sistêmicas unilaterais que não servem para comprovar a 

relação contratual entre as partes, não confirmando ainda se houve ou 

não pela reclamante da utilização dos seus serviços, alegando que sua 

atitude não passou da esfera da mera cobrança e aborrecimento, e que 

tais fatos não ensejariam dano moral, requerendo por fim a improcedência 

dos pedidos. A reclamante impugnou a contestação e documentos 

juntados pela reclamada, sendo que a instrução ocorreu dentro da 

legalidade. É a síntese. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta 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 à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Da análise dos 

autos, verifica-se que a reclamante nega a contratação com a reclamada 

referente aos serviços um plano de internet oferecido pela empresa Ré 

para o número de seu celular (65) 99227-2492. Ora, bem se vê, que pela 

situação exposta, que provavelmente a reclamante foi vítima de fraude de 

terceiros e neste caso verifica-se que a reclamada não adotou os 

procedimentos para evitar a referida fraude, sendo a responsabilidade da 

prestadora e fornecedora de serviços neste caso objetiva em razão da 

Teoria do Risco prevista nas relações de consumo, sendo a cobrança 

imposta a reclamante como indevida. Destarte, a responsabilidade da 

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 

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 à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, pois a empresa 

reclamada vem cobrando valores por serviços não prestados ao 

consumidor. Quanto ao valor cobrado indevidamente, nos termos do artigo 

42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, tal valor deverá 

ser devolvido em dobro ao Reclamante, ante a cobrança indevida por 

serviço não contratado, no total de R$ 262,81 (duzentos e sessenta e dois 

reais e oitenta e um centavos), além abstenção de novas da cobranças. 

Com relação ao dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da 

falha na prestação do serviço pela reclamada. A reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS À MAIOR EM FATURAS DE 

PLANO DE TELEFONIA "OI PROFISSIONAL EQUIPE R$200,00". CLONAGEM. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL RECONHECIDO NO 

CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte autora recebeu 

faturas a maior, contendo alterações no plano de telefonia "oi Profissional 
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Equipe R$200,00" sem que tivesse excedido o contratado. Além disso, 

teve o serviço suspenso sem justificativa. 2. Competia à ré comprovar a 

regularidade dos débitos cobrados, ônus que não se desincumbiu, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. 3. Indébito de valores desproporcionais 

e inadimplemento contratual. Incumbiu-se, a parte autora, em quitar a 

primeira fatura a maior, procedendo com reclamação por meio de serviço 

de tele atendimento, restando inexitosas todas as tentativas. A ré 

promoveu o restabelecimento do serviço de telefonia apenas após 

determinação judicial (fls.36/38). 4. Possível clonagem de linha móvel. Os 

valores ocorrentes nas faturas, mesmo que, por incidência de fraude, não 

devem ser cobrados do consumidor, cabendo ao fornecedor arcar com os 

dispêndios, como preceitua o art. 14 do CDC. Cabe ao fornecedor, no 

caso concreto, zelar pelo bom andamento da relação contratual, uma vez 

que somente ele pode valer-se de métodos para impedir a clonagem de 

linhas telefônicas. Ré que não comprova a culpa exclusiva de terceiros ou 

do autor 4. Falha na prestação de serviço essencial, com 

comprometimento das atividades da autora, eis que o plano contratado é 

utilizado para agilizar a comunicação entre ela e seu funcionário. Dever de 

indenizar os prejuízos destes advindos. Dano extrapatrimonial que supera 

os simples dissabores do cotidiano. 5. Quantum indenizatório de R$ 

3.000,00, fixado em sentença e que, no caso concreto, não merece 

minoração. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO... TJ-RS - Recurso Cível 71004867503 RS 

(TJ-RS). Data de publicação: 28/08/2014 A indenização por dano moral 

deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de 

alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. 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$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento 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. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, OPINO pelo acolhimento da 

preliminar de indeferimento da Justiça Gratuita e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA do pedido da reclamante para: CONDENAR a reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais 

sofridos pelo reclamante, saliento que em relação aos danos morais, o 

valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros simples legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ). DETERMINO a devolução da quantia de 

R$ 525,62 (quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos).– 

já calculada em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC, acrescidos de 

juros simples de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária da data do 

efetivo desembolso e que a reclamada se abstenha de efetuar novas 

cobranças. CONFIRMO a Liminar de Antecipação de Tutela deferida 

conforme ID Nº 6668684 Sem custas, despesas processuais e honorários 

de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Aguarde-se 

prazo para a interposição de recurso, após o qual, decorrido in albis, a 

devedora terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento, a 

contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 475-J, caput, do CPC e 

Enunciado n. 105 do FONAJE, podendo depositar em juízo a fim de evitar a 

incidência da multa (Enunciado n.º 106 FONAJE. Conforme artigo 40 da lei 

9.099/95, à apreciação da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito 

do 8º Juizado Especial da Comarca de Cuiabá para que se produzam os 

devidos efeitos legais. BRAZ PAULO PAGOTTO 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 n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 03 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-14.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTANISLAU PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000036-14.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ESTANISLAU 

PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A /VIVO S/A 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a apresentação de documentos 

comprobatórios e emendar a inicial, nos seguintes termos: “...Vistos etc. 

Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

inicial, juntando nos autos comprovante de residência atualizado em seu 

nome (correspondência comercial), sob pena de indeferimento e 

consequente arquivamento do feito..” Processo Número: 

1000036-14.2016.8.11.0024 INTIMAÇÃO do advogado da parte 

PROMOVENTE da decisão proferida nos autos ID 3690696, para que no 

prazo de 5 (cinco) dias emende a inicial, juntando comprovante de 

residência atualizado em nome do promovente (correspondência 

comercial), sob pena de indeferimento e consequente arquivamento do 

feito. Chapada dos Guimarães-MT, 12 de janeiro de 2017. Rebecca Roque 

Duarte Gestora Judiciária Substituta O promovente não acostou aos autos 

o documento solicitado, portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial, 

senão vejamos: Certidão de Decurso de Prazo - Certifico que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação da parte promovente,. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de 

fevereiro de 2017. Rebecca Roque Duarte – Analista (a) Judiciário(a) 

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 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. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 03 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-87.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR GARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000639-87.2016.8.11.0024 REQUERENTE: DENAIR GARCIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante requereu a desistência através de petição no ID 8149891, 
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conforme se denota: “DENAIR GARCIA DE ALMEIDA, já devidamente 

qualificada nos Autos em epigrafe, vem, mui respeitosamente perante a 

honrosa presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, 

Silvio Luiz Gomes da Silva, inscrito OAB-MT sob o nº 17.690, com 

escritório profissional na rua Major Gama, 998, centro, cidade de Cuiabá - 

MT, requerer a desistência do feito e extinção sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil e 

arts. 3º e 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95 e FONAJE n.º 90 pelos motivos a 

seguir delineados..”. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após 

a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto 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 n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 03 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000580-65.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA EFIGENIA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000580-65.2017.8.11.0024 REQUERENTE: CARMELITA 

EFIGENIA DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência através de petição no ID 9536733, conforme se denota: 

“CARMELITA EFIGENIA DE SOUZA OLIVEIRA, já devidamente qualificada 

nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de seus advogados 

regularmente constituídos, vem a presença de Vossa Excelência informar 

que, por um equívoco, foi distribuído a presente ação perante o Juizado 

Especial desta Comarca. Desta forma, requer a desistência da ação, 

pugnando por seu arquivamento, com as baixas de estilo.”. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz 

Paulo Pagotto 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 n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 04 de março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-59.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000561-59.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE MENDES DO 

REGO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante requereu a desistência através de petição no ID 10630501, 

conforme se denota: “JOSÉ MENDES DO REGO, devidamente qualificado 

nos autos em tela vem respeitosamente, por meio de seu procurador, 

requerer a desistência deste processo sem julgamento do mérito nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.”. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz 

Paulo Pagotto 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 n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 04 de março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA SOUZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000618-77.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ANÁLIA SOUZA DE 

JESUS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. A parte reclamante requereu 

a desistência através de petição no ID 10628804, conforme se denota: 

“ANÁLIA SOUZA DE JESUS, devidamente qualificado nos supra 

referenciado, através de seu Advogado que esta sub assina, vem com a 

devida vênia à presença de Vossa Excelência, REQUERER a desistência 

da presente ação e consequentemente o arquivamento definitivo, nos 

moldes do art. 3º da Lei 9.09/95 c/c art. 485, VIII, do NCPC., face da 

necessidade de realização de perícia judicial grafotécnica, posto que a 

Reclamada apresentou documentos que constam assinaturas e o 

Reclamante nega ter assinado qualquer contrato com a Reclamada motivo 

pelo qual vai discutir o débito na justiça comum..”. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz 

Paulo Pagotto 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 n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BRASILIANA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000506-11.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SUELI BRASILIANA 

DE SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos 

etc. Conforme se denota a parte reclamante atribuiu o valor de causa 

abaixo do estabelecido na legislação “Art. 292. O valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. Compulsando os autos constata-se que o valor da causa 

atribuído na petição inicial não está de acordo com disposto no artigo 292, 

inciso VI, do CPC, insta salientar, que a declaração de hipossuficiência 

veio desacompanhada de documentação probatória, e a parte reclamante 

não juntou nos autos o comprovante de endereço em seu nome, assim 

como não juntou nos autos o extrato de negativação de emissão oficial ou 

de balcão; Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte reclamante para 

emendar a petição inicial, sob pena de extinção processual. Intime-se. 

Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000406-56.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000406-56.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: PABLO RAMIRES FONSECA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009 dispensa-se o relatório. GRATUIDADE A matéria versada nos 

autos é referente à execução de verbas alimentares, dessa feita, defiro 

as benesses da gratuidade. Passo à análise de MÉRITO da demanda. 

FUNDAMENTO E DECIDO Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial fundada em honorários advocatícios devido à atuação na 

Comarca de Chapada dos Guimarães. Sobre o tema a Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO – 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO – 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO CASO 

DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor RR$ 18.222,01 (dezoito mil duzentos e vinte e dois reais e um 

centavo) acrescidos de juros e correções. O Estado através da 

Procuradoria do Estado não se opôs ao valor cobrado pela exequente. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para homologar a correspondente emissão de Certidão de 

Crédito. ORDENO a expedição de RPV em nome de PABLO RAMIRES 

FONSECA, e encaminhamento ao Tribunal de Justiça para satisfação do 

crédito Intime-se a parte autora para que apresente as Certidões originais 

dos Honorários Advocatícios no Cartório, que deverá retê-las para fins de 

cancelamento. DEFIRO os benefícios da gratuidade ao promovente. 

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. Carla Caroline de 

Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de Março de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA NASCIMENTO DA COSTA 36300756149 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA OAB - MT16779 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000656-89.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EVANILZA NASCIMENTO DA 

COSTA 36300756149 REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. ADMISSIBILIDADE A 

resolução n° 004/2014/TP dispôs sobre os procedimentos a serem 

adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009. Da 

admissibilidade da empresa pleitear em juízo está estabelecida na Lei nº 

9.099/95 em seu artigo 8° conforme redação abaixo: § 1o Somente serão 

admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006; A autora é empresária individual, nos termos da 

documentação acostada a exordial fica evidenciado que não há vícios 

quanto a Microempresa configurar como parte reclamante no polo ativo da 

demanda. Passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

procedentes. Trata-se de ação de cobrança EVANILZA NASCIMENTO DA 

COSTA em face de MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

objetivando a quitação do débito de R$ 54.429,64 (Cinquenta e Quatro mil e 

quatrocentos e vinte nove reais e sessenta e quatro centavos), 

instrumentalizado através de Notas Fiscais de prestação de serviço. Aduz 

a autora que realizou contrato de locação de ônibus para o município, 

assim como aduz que o serviço era prestado formalmente, porém a parte 

se nega a pagar por serviços autorizados e realizados A Prefeitura se 

quedou inerte ao chamado judicial nos termos da certidão inserida no Id n° 

10987011 sendo declarado revel. A Prefeitura juntou contestação e 

alegou que não localizou os contratos em seu sistema e se recusa a 

reconhecer os débitos. Compulsando a documentação ora juntada aos 

autos vislumbro que os serviços foram reiteradamente contratados pela 

administração pública, através do Secretário de Educação. Insta pontuar, 

que as notas fiscais são procedidas de orçamento e Comunicação Interna 

com autorização de locação do ônibus para atender jogos escolares, 

transporte de atletas, dentre outros deslocamentos. Foram acostados aos 

autos declarações que os serviços foram devidamente prestados a 

Secretaria, todavia não foram pagos, vejamos: “Declaro que os serviços 

abaixo atestados foram realizados no período que estive a frente desta 

secretaria, porém, não foram pagos naquele período”. (ID n° 10334488) A 

defesa da Prefeitura sustenta, basicamente, no fato de não ter sido 

seguida pela Administração os procedimentos legais adequados para 

autorizar a execução e o pagamento dos serviços que lhe foram 

prestados pelo autor da ação. A locação por diversas vezes de 

transporte para atender a secretaria foi contratado e prestado. Ora, se o 

aluguel foi contratado, mesmo que tenha se dado sem a observância dos 

trâmites legais regulares pela Administração Municipal, devem ser pagos, 

sob pena de enriquecimento ilícito da Prefeitura, inclusive porque a 
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ninguém é válido beneficiar-se da própria torpeza. Ou seja, o 

descumprimento da lei pela própria Prefeitura, quanto a qualquer falta de 

atendimento aos quesitos não tem condão de descaracterizar aos 

serviços prestados em seu benefício, não tem, portanto, como se eximir 

dos pagamentos, o tema já foi anteriormente julgado: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

PREFEITURA - BORRACHARIA - SERVIÇOS PRESTADOS - 

INOBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS ADEQUADOS - NÂO 

PAGAMENTO - ILEGALIDADE - Se os serviços foram prestados pelo 

borracheiro, como comprovado, mesmo que sua execução tenha se dado 

sem a observância dos trâmites legais regulares pela Administração 

Municipal, devem ser pagos, sob pena de enriquecimento ilícito da 

Prefeitura, inclusive porque a ninguém é válido beneficiar-se da própria 

torpeza - Nega-se provimento ao recurso voluntário da Prefeitura. (TJ-SP - 

CR: 4341995500 SP, Relator: Xavier de Aquino, Data de Julgamento: 

06/11/2008, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE COBRANÇA PREFEITURA 

MUNICIPAL FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PELA AUTORA 

PRESTAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA VALOR DEVIDO RISCO DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO SENTENÇA REFORMADA. Apelação provida.

(TJ-SP - APL: 9122591352005826 SP 9122591-35.2005.8.26.0000, 

Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 20/10/2011, 36ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2011) Ressalta-se, 

também, que a inexistência de contrato, licitação ou empenho e ordem de 

pagamento não se prestam a desqualificar o crédito perseguido pela 

credora, afigurando-se inadmissível que possa a administração municipal 

valer-se de argumentos desta natureza com a finalidade de tornar 

inexigível dívida resultante de comprovada contratação de locação, mesmo 

porque tal postura importaria em enriquecimento ilícito. Nesse sentido, já se 

pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS À SOCIEDADE DE ECONOMIA 

MISTA. LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. O 

enriquecimento ilícito é vício social no qual incide a Administração Pública 

nas hipóteses em que, a pretexto de inexistência de continuação de 

vínculo formal, persiste no recebimento dos serviços, excluindo de 

pagá-los alegando a própria torpeza. 2. Recurso especial desprovido, 

mantendo-se a sentença calcada em perícia, divergindo-se do E. Relator.” 

(REsp. 1096917, Ministro Luiz Fux). O autor comprova seus direitos com a 

juntada de orçamentos, notas fiscais, declarações de prestação de 

serviços dentre outros documentos que corroboram suas alegações. 

Portanto, comprovada a realização dos serviços cuja contraprestação é 

cobrada pelo autor nesta demanda e inexistindo prova da quitação da 

obrigação contraída, o acolhimento do pedido inicial denota-se impositivo, 

condenada então a ré ao pagamento da importância de R$ 54.429,64 

(cinquenta e quatro mil e quatrocentos e vinte nove reais e sessenta e 

quatro centavos), referente às prestações de serviços. DISPOSITIVO 

Assim, declaro a revelia, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

demanda para CONDENAR a promovida, ao pagamento de R$ 54.429,64 

(cinquenta e quatro mil e quatrocentos e vinte nove reais e sessenta e 

quatro centavos) , com juros legais de mora (simples) de 1% ao mês e 

correção pelo INPC/IBGE, a partir da data de vencimento de cada locação. 

Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorárias advocatícias, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 05 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000779-87.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARA LEOCADIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARMIENE RAMALHO DA SILVA OAB - MG181908 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO (REQUERIDO)

CHRISTOPHE DANIEL DENIS BARDON (REQUERIDO)

MANOEL DRESCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000779-87.2017.8.11.0024 REQUERENTE: CLEIDE MARA LEOCADIO DA 

SILVA REQUERIDO: CHRISTOPHE DANIEL DENIS BARDON, MANOEL 

DRESCH, ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO Vistos etc. A parte 

reclamante requereu a desistência através de petição no ID 10996531. 

Referente o assunto a Turma Recursal de Mato Grosso já definiu: 

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0018828-05.2016.811.0001 

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: José Carlos 

Assunção Dias Recorrido: Banco Bradescard S.A. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO 

DA DESISTÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO. A 

desistência da parte requerente, 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, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (Enunciado 90 do FONAJE). 

VOTO Dispensado o relatório. Egrégia Turma: Trata-se de recurso 

inominado interposto contra sentença que não analisou o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte requerente e julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte requerente 

peticionou (evento 12) informando a desistência da ação. De acordo com 

o enunciado 90 do FONAJE “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária” 

(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). No caso em 

análise, o pedido de desistência não foi apreciado. Houve, assim, omissão 

no decisum quanto ao pedido formulado pela parte requerente, sendo 

imperiosa a homologação da desistência, nos termos do enunciado acima 

transcrito. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença e a 

consequente homologação da desistência. Diante do exposto, dou 

provimento ao recurso para desconstituir a sentença e homologar o 

pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil de 2015. 

Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito - Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 188280520168110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 

17/08/2016)”. A desistência da ação é instituto de cunho nitidamente 

processual, não atingindo, em regra, o direito material objeto da ação. 

Quando o autor desiste da ação ele exercita uma faculdade processual, 

deixando incólume o direito material, tanto que descompromete o Judiciário 

de se manifestar sobre a pretensão de direito material (FUX, Luiz. Curso 

de Direito Processual Civil. 4ª ed., São Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

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. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-45.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOVE SOARES DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000452-45.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOVE SOARES DE SOUZA 

JUNIOR REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém 

não acosta comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Ressalto que o pedido poderá ser feito a qualquer tempo, desde 

que acompanhado de documentos que comprovem a hipossuficiência da 

parte. RETIFICAÇÃO Em razão de Operação de Incorporação, aprovada 

em Assembleia Geral da Incorporadora na data de 09/01/2017, requer a 

adequação do polo passivo para que conste no lugar da SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, a empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. 

Acolho a preliminar. TERRITORIALIDADE O comprovante de endereço se 

tratar de conta da Caixa Econômica Federal que tem como sacado o autor 

e consta o endereço do sacado “ Rua Embaúbas, n° 658, Bairro São 

Sebastião, Chapada dos Guimarães (ID N° 10503277)”, desse modo, 

rejeito a preliminar arguida. Passo à análise de MÉRITO da demanda. Os 

pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais em 

face de Sky Brasil Serviços Ltda, em síntese, aduziu o proponente que 

tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia 

uma restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à 

requerida, no valor de R$ 325,62 (trezentos e vinte e cinco reais e 

sessenta e dois centavos), inscrita em 03/03/2014. Contudo, esclareceu 

que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. O documento deveria ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserção 

posteriores, a existência de outros registros em nome da parte, 

posteriores ao discutido nos autos, não afasta a condenação por dano 

moral, contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, 

conforme Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

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$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento 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. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 

325,62 (trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), 

inscrita em 03/03/2014, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; DETERMINO a retificação do polo 

passivo da demanda para SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, 
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pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

00.497.373/0001-1. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

promovente. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 05 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-10.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMIDES SOARES DE SALES - ME - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DUARTE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000713-10.2017.8.11.0024 REQUERENTE: CLEMIDES SOARES DE SALES 

- ME - EPP REQUERIDO: JAIR DUARTE CARVALHO Vistos etc. A parte 

reclamante requereu a desistência através de petição no ID 10966921. 

Referente o assunto a Turma Recursal de Mato Grosso já definiu: 

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0018828-05.2016.811.0001 

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: José Carlos 

Assunção Dias Recorrido: Banco Bradescard S.A. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO 

DA DESISTÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO. A 

desistência da parte requerente, 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, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (Enunciado 90 do FONAJE). 

VOTO Dispensado o relatório. Egrégia Turma: Trata-se de recurso 

inominado interposto contra sentença que não analisou o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte requerente e julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte requerente 

peticionou (evento 12) informando a desistência da ação. De acordo com 

o enunciado 90 do FONAJE “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária” 

(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). No caso em 

análise, o pedido de desistência não foi apreciado. Houve, assim, omissão 

no decisum quanto ao pedido formulado pela parte requerente, sendo 

imperiosa a homologação da desistência, nos termos do enunciado acima 

transcrito. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença e a 

consequente homologação da desistência. Diante do exposto, dou 

provimento ao recurso para desconstituir a sentença e homologar o 

pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil de 2015. 

Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito - Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 188280520168110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 

17/08/2016)”. A desistência da ação é instituto de cunho nitidamente 

processual, não atingindo, em regra, o direito material objeto da ação. 

Quando o autor desiste da ação ele exercita uma faculdade processual, 

deixando incólume o direito material, tanto que descompromete o Judiciário 

de se manifestar sobre a pretensão de direito material (FUX, Luiz. Curso 

de Direito Processual Civil. 4ª ed., São Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

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. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-40.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000711-40.2017.8.11.0024 REQUERENTE: INACIO DA SILVA BEZERRA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para 

julgamento. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Conforme os documentos 

de habilitação que demonstram a incorporação societária, defiro o pedido 

de mudança do polo passivo para SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

LTDA. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não 

acosta comprovante de sua situação financeira. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

parte autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Inexistindo preliminares, passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são procedentes em parte. Trata-se de ação reparação 

c.c. indenização por danos materiais e morais promovida em face de SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA, em síntese, aduziu que alega a requerente 

realizou um cadastro para assinatura de pacote de TV por assinatura da 

requerida, que ficou acordado que em 03 (três) dias iriam realizar a 

instalação dos equipamentos. Alega que os serviços não foram 

instalados, entretanto passou a receber diversas cobranças da requerida. 

A reclamada afirma que instalou os serviços e acosta tela sistêmica. Pois 
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bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que a parte utilizou os serviços e que a cobrança é devida, 

vislumbro que a tela sistêmica acostada à defesa corrobora as alegações 

da promovente. O documento juntado pela reclamada afirma que a 

instalação estaria cancelada. Nesse sentido, dispõe o artigo 3° da lei n° 

8.078/1990 que define fornecedor como 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. Em resumo, é 

aquele que tem como atividade habitual o fornecimento de produtos e 

serviços. Com efeito, pela análise documental trazida aos autos, é 

possivelmente perceber a má-fé da reclamada em negar, 

peremptoriamente, a cumprir a oferta anunciada e acordada entre as 

partes. Ora, se a reclamada utiliza como um dos fatores atrativos ao 

consumidor com ofertas tentadoras, e a sua recusa em devolver o valor 

pago, cria, sim, danos morais porquanto faz com que este suporte 

constrangimentos indevidos. Ademais, como pólo mais forte, a reclamada 

se negou a prestar tal auxílio ignorando as regras consumeiristas e 

causando à autora profundo dissabor. Todo esse desgaste suportado 

pelo reclamante, até o dia de hoje, vem corroborar o descaso pelo qual a 

reclamada se utiliza para se relacionar com seus consumidores. Sendo 

assim, agiu a reclamada de má-fé, em nítida conduta ilícita e contrária aos 

ideais principiológicos do CDC. No tocante ao dano moral, este surge no 

instante em que o ser humano suporta um constrangimento que não lhe 

era exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. O 

simples desgosto em razão de acontecimentos corriqueiros, seja por 

circunstância interna ou externa, não é capaz de, por si só, ensejar a 

pretensa reparação. Havendo falha na prestação do serviço, os danos 

materiais e morais devem ser ressarcidos. Quanto ao pedido de danos 

morais, entendo pela procedência, porque a promovente demonstrou que 

vem buscando solucionar a situação administrativamente e judicialmente e 

não obtém êxito, assim, a falta de presteza da parte promovida com 

certeza gerou-lhe mágoa e transtornos que não são confundíveis com o 

mero aborrecimento do cotidiano. Para fixação do valor do dano moral 

devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Assim 

comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao direito pela 

reclamada, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, 

sem olvidar a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras da reclamante e 

da reclamada. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. 

DECLARO a inexistência da relação contratual, por consequência 

reconheço à inexigibilidade de qualquer débito vinculado a questão 

discutida nos autos; RETIFICO o polo passivo da demanda para constar a 

empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Outrossim, INDEFIRO 

o pedido de gratuidade da promovente. 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. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 05 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000052-94.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000052-94.2018.8.11.0024 AUTOR: MARCUS FERNANDO FONTES VON 

KIRCHENHEIM RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda 

judicial. Fundamento. Decido. O autor é titular da Unidade Consumidora n. º 

6/2037254-6, localizada na Rua Jatobá, Quadra 08, Lote 16, do 

Condomínio Náutico e Serviços Portal das Águas, Lago de Manso, 

Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso/MT. Aduz que o 

fornecimento de energia pela requerida seria lastimável na região, sendo 

caracterizado por constantes oscilações e quedas de Energia Elétrica, 

com prejuízos incalculáveis aos consumidores daquela localidade. Em 

síntese, requer providências por conta da suposta má prestação de 

serviços fornecidos pela concessionária, conforme se denota o 

reclamante alega constante oscilação dos serviços da concessionária, a 

situação versada demanda perícia técnica para que seja proferida decisão 

justa as partes envolvidas. 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. O 

caso dos autos se trata de matéria complexa sendo que em um dos seus 

pedidos requer: d) No mérito, a total procedência da ação para condenar a 

Requerida na obrigação de fazer, para que realize, em prazo 

razoavelmente assinalado por Vossa Excelência, todas as obras, 

investimentos e ajustes técnicos necessários e suficientes para eliminar 

as constantes oscilações de tensão, quedas e interrupções de 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da parte Autora, 

de maneira definitiva, concernente na instalação de sistema de 

compensação estática ou outro técnicamente adequado, mediante 

comprovação, sob pena de pagamento de multa diária em valor a ser 

fixado por esse r. Juízo, sugerindo-se o valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais) por dia em caso de descumprimento da decisão; Clarividente a 

complexidade da questão, a competência absoluta, em razão da matéria, é 

de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se 

dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na 

primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como 

matéria preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo 

Civil, que: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada 

como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta 

pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser 

declarada de ofício. O legislador infraconstitucional buscou criar um 

sistema onde à celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, razão pela qual restou estabelecido no art. 3º da Lei 

9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, 

significando que, ficam excluídas da competência deste as causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o desate da questão, 

como no caso dos autos. Portanto, com base na prova dos autos, resta 

clara a necessidade de produção da prova pericial, a fim de esclarecer a 

alegação da parte autora, pois somente com o deslinde dessa 

controvérsia restará clara a solução da presente causa. Portanto, o 

reconhecimento da complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim 

de salvaguardar os preceitos constitucionalmente previstos, antes de 
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oportunizar a comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa 

do pleito. Portanto, sobressai a incompetência do Juizado Especial Cível, 

razão por que há de ser indeferida a inicial, extinguindo o feito sem 

julgamento do mérito. DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ante a 

incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o 

feito, devido à complexidade da causa, com fundamento no inciso II do 

artigo 51 da Lei nº 9.099/95 e 485, IV do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 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. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 05 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010377-77.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA REIS DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010377-77.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S/A EXECUTADO: 

ROSANGELA REIS DE CASTRO Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. Desistência da 

execução. A extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

a penhora restou infrutífera, assim como a parte exequente solicitou a 

extinção do feito nos termos alinhavados: CLARO S.A, já qualificado nos 

autos em epigrafe da AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por ROSANGELA 

REIS DE CASTRO, vem perante V. Exa., por seu advogado que esta 

subscreve, requerer a extinção do feito, tendo em vista que a penhora 

restou infrutífera, conforme se depreende do ID 11919146 do PJE da 

presente demanda. Dispõe o caput do art. 775 da Lei 13.105/2015 (Novo 

Código de Processo Civil) que “o exequente tem o direito de desistir de 

toda a execução ou de apenas alguma medida executiva”, vejamos: Art. 

775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante. Nesse sentido é o entendimento de Araken de Assis 

(2002, p. 136), explicitando que, em regra, "o exequente tem a livre 

disponibilidade da execução, podendo desistir a qualquer momento, em 

relação a um, a alguns ou a todos os executados, mesmo porque a 

execução existe em proveito do credor, para a satisfação do seu crédito". 

O Superior Tribunal de Justiça (AI 538.284 – AgRg, Min. José Delgado, j. 

27.04.04) entende que “se a desistência ocorreu antes do oferecimento 

de embargos, desnecessária é a anuência do devedor”. Nos termos do 

estatuído no NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos 

após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta execução, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

775, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 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. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 19 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-12.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA FERNANDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000202-12.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDMARA FERNANDA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração interposto pela parte reclamada VIVO S.A contra 

sentença proferida no presente feito. Em breve síntese da lide cuida-se de 

ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização 

por danos morais, alegando ter descoberto a existência de restrição em 

seu nome junto à Reclamada. Sustentou a parte promovente que não 

possuía nenhum negócio junto à promovida, entretanto, foi surpreendida 

ao tomar conhecimento de que o seu nome estava cadastrado nos órgãos 

de proteção ao crédito. A reclamada não conseguiu provar a relação 

contratual com a parte, sendo condenada nos seguintes termos: Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no 

valor de de R$ 109,97 (Cento e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos), 

inscrita em 12/07/2016, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. A reclamada ingressa com Embargos de 

Declaração contra a sentença proferida e alega que a decisão não 

apreciou o feito corretamente. Os pontos apresentados foram analisados, 

enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir questões já 

apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivos suficientes para, com segurança, proferir se veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao 

exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: 

Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência 

dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos 

de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 
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controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque 

são tempestivos e no mérito opino pelo NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 05 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADILDO JOSE 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)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000034-73.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ADILDO JOSE FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 05 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000124-18.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000124-18.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009 dispensa-se o relatório. Passo à análise de MÉRITO da 

demanda. FUNDAMENTO E DECIDO Cuida-se de ação de execução de 

título extrajudicial fundada em honorários advocatícios devido à atuação 

na Comarca de Chapada dos Guimarães. Sobre o tema a Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO 

– EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO 

– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO 

CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 4.227,62 (QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E 

SESSENTA E DOIS CENTAVOS), acrescidos de juros e correções. O 

Estado através da Procuradoria do Estado não se opôs ao valor cobrado 

pela exequente. DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para homologar a correspondente 

emissão de Certidão de Crédito. ORDENO a expedição de RPV em nome de 

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA, e encaminhamento ao Tribunal de Justiça 

para satisfação do crédito Intime-se a parte autora para que apresente as 

Certidões originais dos Honorários Advocatícios no Cartório, que deverá 

retê-las para fins de cancelamento. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

ao promovente. 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. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de 

Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-62.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA LUCIA DO NASCIMENTO 04169935160 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000425-62.2017.8.11.0024 REQUERENTE: POLIANA LUCIA DO 

NASCIMENTO 04169935160 REQUERIDO: ENSERCON ENGENHARIA LTDA 

Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência através de petição 

no ID 10298605. Referente o assunto a Turma Recursal de Mato Grosso já 

definiu: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0018828-05.2016.811.0001 Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: José Carlos Assunção Dias Recorrido: Banco Bradescard 

S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO 

APRECIADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. 

RECURSO PROVIDO. A desistência da parte requerente, 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 
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julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (Enunciado 90 do FONAJE). VOTO Dispensado o relatório. 

Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença 

que não analisou o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

requerente e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A 

parte requerente peticionou (evento 12) informando a desistência da ação. 

De acordo com o enunciado 90 do FONAJE “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

No caso em análise, o pedido de desistência não foi apreciado. Houve, 

assim, omissão no decisum quanto ao pedido formulado pela parte 

requerente, sendo imperiosa a homologação da desistência, nos termos 

do enunciado acima transcrito. Assim, impõe-se a desconstituição da 

sentença e a consequente homologação da desistência. Diante do 

exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e 

homologar o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil 

de 2015. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito 

-  Re la to r  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

188280520168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)”. A desistência da ação é 

instituto de cunho nitidamente processual, não atingindo, em regra, o 

direito material objeto da ação. Quando o autor desiste da ação ele 

exercita uma faculdade processual, deixando incólume o direito material, 

tanto que descompromete o Judiciário de se manifestar sobre a pretensão 

de direito material (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed., São 

Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 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. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 05 de Março de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-43.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000478-43.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ELZA MARIA DA SILVA 

COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, nos seguintes termos: “...Desta forma, intime-se a parte 

autora, para que, com fundamento no que determina o artigo 321 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

de forma a incluir no polo passivo da demanda Anderson Luis da Silva, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme o disposto no parágrafo 

único do referido dispositivo legal...” O promovente se quedou inerte, 

portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial, senão vejamos: 

Certidão de Decurso de Prazo - Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da Defensoria 

Pública Estadual, apesar de devidamente intimada. Chapada dos 

Guimarães-MT, 14/12/2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor(a) 

Judiciário(a) Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competia. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

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. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 05 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDES MARIA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000462-89.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LEUDES MARIA 

PAULA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do mérito. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

cumprida, devidamente depositado e levantado através de Alvará Judicial 

em juízo (IDS 9753700, 988641, 9912845, 10142668, 10558090, 

10558091). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, 

saliento que não há óbice ao fim do cumprimento de sentença. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Compulsando os 

documentos juntados a exordial verifico que o advogada Roberges Junior 

de Lima OAB/MT nº 12.918, com poderes para receber e dar quitação, 

levantou os valores depositados em Juízo nos termos requeridos. Ante o 

exposto, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto 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 n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 05 de março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-50.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELMERSON CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000635-50.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ELMERSON CORDEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a apresentação do comprovante de 

endereço e emendar a inicial, nos seguintes termos: CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando os autos se denota que a inicial foi 

protocolada sem comprovante de endereço atualizado no nome da parte 

Reclamante, ainda, vê-se que o valor de causa não corresponde à 

realidade dos fatos trazidos na exordial atribuiu o valor de causa abaixo 

do estabelecido na legislação: “Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. Posto isso, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação do requerente para 

emendar a petição inicial, sob pena de extinção processual. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Conforme se denota o valor de causa não 

se coaduna com o estabelecido pelo Código de Processo Civil: Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - 

na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles. A prática tenta burlar o recolhimento de 

custas no caso de possível interposição de recurso, prevendo provável 

condenação em litigância de má-fé de acordo com taxas percentuais 

sobre o valor da causa, atribuiu à mesma valor irrisório e tenta induzir o 

Juízo a erro já que atribui à causa valor referente apenas à negativação 

discutida, apesar de solicitar a condenação também em dano moral, o que 

viola o disposto no art. 292, V e VI do CPC. O promovente não realizou a 

emenda a petição inicial, portanto o autor NÃO atendeu ao chamado 

judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo continue 

tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em 

seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto 

posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, 

opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não 

promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 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. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 06 de Março de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 26/2018-CA

 A Drª. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade , Juíza de Direito 

Diretora do Fórum da Comarca de Colide, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e etc;

 Considerando Lei nº 10.648, de 21 de dezembro de 2017 –D.O. 

21/12/2017;

 Considerando Dispõe sobre os Centros Jurídicos de Solução de Conflitos 

e Cidadania – CEJUSCs do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

 RESOLVE:

ALTERA em parte a Portaria nº 16/2016-CA data de 22/02/2016, publicada 

em 24/02/2016, edição 9721, que designou a servidora Nair Santos 

Rockenbach matrícula 4185, Auxiliar Judiciaria para exercer a Função de 

Gestora Judiciária Substituta no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos, 

onde se lê: Gestora Judiciária Substituta; leia-se Gestora Judiciária, a 

partir de 21de dezembro de 2017.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Colíder, 05 de março de 2018.

 GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Fórum

Edital

EDITAL N.º 03/2018-CA

A Excelentíssima DRA. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA 

ANDRADE, Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Colíder, nos 

termos do Edital nº 15/2017-CA, de 13/12/2017, disponibilizado no DJE 

10158, publicado em 15/12/2017, torna público o GABARITO PRELIMINAR 

da prova objetiva realizada no dia 04.03.2018, referente ao Processo 

Seletivo para Credenciamento de Juiz Leigo:

1-D 11-D

2-A 12-C

3-C 13-A

4-B 14-C

5-D 15-D

6-B 16-B

7-A 17-D

8-A 18-A

9-C 19-C

10-B 20-B

O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito 

Preliminar da prova objetiva deverá apresentá-lo no prazo de até dois (2) 

dias úteis após a publicação do presente edital;

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

Colider, 13 de março de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 106062 Nr: 1946-07.2017.811.0009

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO E DIRETOR DO FÓRUM DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA INVEST INCORPORAÇÕES LTDA., 

POR MEIO DE SUA PROCURADORA KARLA PORTO S. IGNÁCIO - OAB/MT 

18.939, ACERCA DA SENTENÇA PROLATADA AOS AUTOS, ÀS FLS. 

47/49, CUJA PARTE DISPOSITIVA CONSTA: "Com efeito, em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE A SUSCITAÇÃO DE 

DÚVIDA para manter a exigência formulada pelo Registrador Bruno 

Robalinho Estevam em face do requerimento de registro do Loteamento 

“Parque Comercial” apresentado por Invest Incorporações Ltda., esta 

representada pelo sócio Carlos Birches Sebrian, com fulcro no art. 18, 

inciso IV, alíena “d” e § 1º da Lei nº 6.766/79".

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101945 Nr: 3554-74.2016.811.0009

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDC, MBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS
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AUTOS N.º 3554-74.2016.811.0009

 ESPÉCIE: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: RENAN GABRIEL DA CRUZ e MAYARA BARBOSA 

DA CRUZ

PARTE REQUERIDA: ROBERTO BALBINO DA SILVA

INTIMANDO(A, S): MAYARA BARBOSA DA CRUZ, CPF: 05394616108, 

RG: 2572111-9 SSP/MT, Filiação: Lailton Rodrigues da Cruz e de Lizete 

Barbosa da Silva, data de nascimento: 15/09/1994, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT, convivente, do lar, Endereço: Desconhecido e R. G. da C., 

Filiação: Mayara Barbosa da Cruz, data de nascimento: 18/05/2013, 

brasileiro(a), natural de Colíder-MT, , Endereço: Rua Curimbatá N. 32, Setor 

Norte, Bairro: Teles Pires, Cidade: Colíder-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/10/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc. Trata-se de procedimento de averiguação de 

paternidade onde figura como requerente Renan Gabriel da Cruz, 

representado por sua genitora, Sra. Mayara Barbosa da Cruz e como 

requerido Roberto Balbino da Silva, todos qualificados nos autos. 

Notificada acerca da paternidade a si atribuída, à p. 16, a parte requerida, 

por meio do termo de p. 16-verso, reconheceu espontaneamente a 

paternidade a si atribuída. Em seguida, o ilustre representante do Ministério 

Público opinou favoravelmente ao reconhecimento da paternidade, 

conforme cota de p. 17. Designada a audiência de conciliação, à p. 18, 

apenas a parte requerida foi encontrada, estando a genitora e a criança 

em endereço ignorado, conforme extratos de p. 32/34. Por fim, 

manifestou-se o nobre representante Ministerial, à p. 35, pelo julgamento 

favoravelmente ao pleito exordial de reconhecimento de paternidade e 

retificação do assento civil do adolescente. Vieram-me conclusos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Da leitura dos autos, constata-se 

que houve manifestação espontânea do requerido, perante este Juízo, 

acerca da concordância da paternidade que lhe é atribuída em relação ao 

menor Renan Gabriel da Cruz, conforme termo de p. 16-verso. Assim, 

reconhecida a paternidade e tendo o requerido se manifestado 

favoravelmente à retificação do assento civil da criança, para que seja 

incluído seu nome e o de seus pais, merece total procedência os pedidos 

iniciais. Gizados esses motivos, em consonância com o parecer 

ministerial, nos termos do art. 487, I, do Codex Processual Civil, JULGO 

PROCEDENTE o presente pedido, reconhecendo e DECLARANDO o menor 

Renan Gabriel da Cruz, filho biológico do investigado Roberto Balbino da 

Silva. Após o trânsito em julgado da presente, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca 

de Colider/MT, nos moldes determinados pelo artigo 29, § 1º, inciso II, da 

Lei n. 6.015/77, para que, gratuitamente, promova as alterações devidas 

no assento de nascimento do menor, que passará a chamar-se RENAN 

GABRIEL DA CRUZ SILVA, o qual terá como pai o Sr. Roberto Balbino da 

Silva e avós paternos os Srs. José Balbino da Silva e Lidia de Aguiar Silva. 

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, eis 

que o feito tramita pela Diretoria do Foro. Não constando dos autos o 

endereço atual da parte autora, EXPEÇA-SE edital de intimação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em 

julgado devidamente CERTIFICADO e, após cumpridas todas as 

determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe. CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.” Eu, Douglas Ferreira Corsini, Gestor Administrativo II, 

digitei.

 Colíder - MT, 12 de março de 2018.

Douglas Ferreira Corsini

Gestor Administrativo II

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99534 Nr: 1850-26.2016.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, QUEBIO DA SILVA ALVES - OAB:Nº 23.544-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de p. 19, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito movido por Henzo 

Gabryel da Silva, representado por sua genitora, Sra. Regiane Michelli da 

Silva, em face Deste Juízo, todos devidamente qualificados nos autos, nos 

termos do artigo 485, caput e inc. IV, do Novo Digesto Processual 

Civil.SEM CUSTAS.DECLARO esta publicada com a entrega na Central de 

Administração. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ao ARQUIVO, com as anotações e 

baixas de estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000871-47.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TIMOTEO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000871-47.2016.8.11.0009 AUTOR: JORGE 

TIMOTEO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 16 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 09H00, devendo as partes serem intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o 

prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da audiência para 

arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), 

as quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. 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. Colíder, 08 de março de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDA RODRIGUES ALVES DIONISIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000364-52.2017.8.11.0009 AUTOR: ERIVALDA 

RODRIGUES ALVES DIONISIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 16 

DE MAIO DE 2018, ÀS 15H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC. Intimem-se. 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. Colíder, 08 de março de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002286-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. DA ROCHA TRANSPORTES - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte Requerida, Dr. 

HEMERSON LEITE DE SOUZA, de que foi designado o dia 08 de maio de 

2018, às 13h (terça-feira), para realização de audiência de CONCILIAÇÃO 

no CEJUSC da Comarca de Colider/MT, determinação e certidão de id. 

12101042 e 12181076 constantes nos autos, devendo comparecer 

ACOMPANHADO de seu constituinte, com incumbência de sua 

comunicação, salientando que as partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 8.º do art. 334 do Código de Processo Civil, 

bem como, sua INTIMAÇÃO 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 Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências 

(ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano", para que seja possível efetuar a citação da parte 

Requerida, que deverá respeitar o prazo de 20 (vinte) dias de 

antecedência da solenidade Colider/MT, 13 de março de 2018 PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIKA MATIAS MATOS (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, 13 de março de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000869-77.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO EURIPEDES PERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. Colider/MT, 13/03/2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000203-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI MERCANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ARALDI GONZALEZ OAB - PR32732 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

 

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, 13 de março de 2018. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000420-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGROSUL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL FATIMA ORDAKOWSKI (RÉU)

HELIO THOMAZ DE AQUINO NETO (RÉU)

 

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, observando o endereço constante na inicial. COLÍDER, 13 de 

março de 2018. Patrícia Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85834 Nr: 3230-89.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FAUSTINO FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR ORTIZ MACHADO - 

OAB:OAB/ 16.938-A, ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)(s) da parte requerida, 

acerca da decisão de fls. 119, bem como CITAR a parte executada, para 

no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor de R$ 58.091,95(cinquenta e 

oito mil e noventa e um reais e noventa e cinco centavos, Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito. FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de execução 

no valor de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 85, § 2.º e 

§ 8.º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 22254 Nr: 2360-30.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BELISARIA 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:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos, cópia do CPF da titular do 

benefício concedido nos autos, Maria Belisária de Oliveira, para que seja 

possível a expedição da Requisição de Pagamento respectiva.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57638 Nr: 1921-04.2011.811.0009

 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: JOSEFA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE ADELIA FORTE DALTRO MAIA, JOÃO 

CARLOS DE SOUZA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR 

- OAB:13879, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - OAB:MT 

14.271

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados das partes, para, no prazo de 

dez (10) dias, especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, valendo o silêncio 

pela inexistência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 7728 Nr: 1268-12.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CANDIDO CALDEIRA, JOÃO REVANIL 

CALDEIRA, SEVERO MARQUES CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:9811-B/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada, por seu advogado, para 

que, no prazo de 15 dias, promova o pagamento do débito principal, sob 

pena de incidência da aludida multa, além de honorários advocatícios, que 

ora FIXO em 10% da dívida atualizada, na forma do artigo 20, § 4º, do CPC.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110312 Nr: 576-56.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE OLIVEIRA PRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Processo n. 576-56.2018.811.0009 – Código n. 110312

DESPACHO

Vistos.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se com as nossas homenagens de estilo.

Às providências.

Colíder/MT, 09 de março de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95930 Nr: 3251-94.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR DOS SANTOS COMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSSIMAR IORIS - 

OAB:OAB/PR 21822

 Autos nº. 3251-94.2015.811.0009 – Código nº. 95930

Despacho

Vistos, etc.

1) PROCEDA-SE ao cálculo da pena, ABRINDO-SE VIS-TA, as partes para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

2) DESIGNO audiência admonitória e de justificação para dia 08 de maio de 

2018, às 17h00min.

 3) INTIME-SE o reeducando para comparecer à audiência designada.

4) Acerca do pedido de fls. 311, formulado pelo reedu-cando, resta 

prejudicado, em razão de ter passado referida data.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 09 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107108 Nr: 2613-90.2017.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Busca e Apreensão Criminal->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, JDFS, RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 Autos nº. 2613-90.2017.811.0009 – Código nº. 107108

Despacho

Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a finalidade do feito foi alcançada, ARQUIVEM-SE 

os autos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Colíder/MT, 09 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86464 Nr: 3879-54.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JHON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

MARCOS SUEL CANTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS SUEL CANTÃO, Cpf: 

04785417161, Rg: 2460115-2, Filiação: Maria Neuza Cantão dos Santos, 

data de nascimento: 29/08/1983, brasileiro(a), natural de São Mateus-ES, 

solteiro(a), tratorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "O MINISTÉRIO pÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO (...) vem oferecer denúncia em face de MARCOS SUEL CANTÃO 

E ELTON JHON RODRIGUES DE OLIVEIRA, pela prática do seguinte fato 

delituoso. Consta do Inquérito Policial que em data incerta, mas 

sabidamente no final de janeiro de 2002, por volta das 21h30min, na 

Fazenda Ranchão, localizada na Estrada da Ranchão, Comunidade Santa 

Isabel, zona rural, nesta cidade e comarca de Colíder/MT, MARCOS SUEL 

CANTÃO e ELTON JHON RODRIGUES DE OLIVEIRA, previamente 

ajustados e com unidade de desígnios, com as vontades livres e 

consciente do caráter criminoso de suas condutas, subtraíram, para 

proveiro próprio, coisa alheia móvel consistente em 01 galão de 20 litros 

de GLIFOSATO, valiado em R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco 

reais), pertencente à propriedade rural acima citada. Segundo se apurou, 

na data dos fatos, os denunciados, utilizando uma motocicleta, se dirigiram 

até a fazenda mencionada - que já era conhecida por Elton Jhon, eis que 

este trabalhou no local como aplicador de veneno e sabia onde eram 

guardados tais produtos produtos tóxicos (...) Pelo exposto, DENUNCIO 

MARCOS SUEL e ELTON JHON RODRIGUES DE OLIVEIRA como incusro no 

artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Despacho: Autos nº: 3879-54.2013.811.0009.Código Apolo nº: 

86464.Vistos, etc.Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, em face de MARCOS SUEL CANTÃO e ELTON 

JHON RODRIGUES DE OLIVEIRA, pela prática do crime previsto nos art. 

155, §4º, IV, do Código Penal.Junto à denúncia, consta a cota ministerial 

contendo 01 (uma) lauda.É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDO.1) RECEBO 

a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão presentes 

os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, descreve 

fato que, em princípio, configura crime, cuja materialidade e indícios de 

autoria são demonstrados pelos documentos carreados aos autos do 

inquérito policial sob n.º 26/2012.2) Quanto aos demais requerimentos 

contidos na cota ministerial anexa a denuncia, DEFIRO os itens 2.I e 2.II3) 

Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação 

alterada pela Lei n.º 11.719/2008, CITE-SE os acusados, para 

responderem à acusação por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecerem documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.4) Após decorrido tal 

prazo, se não houver apresentação de resposta à acusação, volte-me 

conclusos. 5) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o 

oficial de justiça indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado 

ou se o juiz deve lhe nomear um defensor público ou dativo para 

patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, 

além de certificar sobre a citação do réu, deve mencionar se este 

informou se pretende ou não constituir advogado, e, em caso negativo, 

sempre que possível, os motivos pelos quais não tenciona contratar 

defensor (Itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, acrescidos pelo Provimento nº 

30/08-CGJ).6) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de 

praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG, banco de dados de antecedentes criminais, bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo, bem como a alimentação 

do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC), 

nos termos do item 7.5.1, IV, da CNGC, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.7) CIÊNCIA ao Ministério Público. Colíder/MT, 14 

de setembro de 2015. Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza 

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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 13 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45004 Nr: 1868-62.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO INÁCIO DA SILVA, Filiação: 

Osmar Inácio da Silva e Cleide Bezerra da Silva, data de nascimento: 

25/08/1968, brasileiro(a), natural de Pérola do Oeste-PR, 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: "O Ministério Público do Estado de Mato Grosso...vem 

com base no incluso Inquérito Policial n. 22/2007 - cod. 45004, oferecer 

DENÚNCIA, em face ANTONIO INÁCIO DA SILVA (...), pela prática do 

seguinte fato delituoso: Consta no referido procedimento investigatório que 

no dia 30 de abril de 2007, por volta das 22 horas, o denunciado ofendeu 

a integridade física da sua amásia E.D. (qualificada à fl. 13), causando-lhe 

as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo delito (fl. 

10/11) e mapa topográfico (fl.12) (...) Ante o exposto, denuncio ANTONIO 

INÁCIO DA SILVA como incurso no artigo 129, § 9º do Código Penal, 

aplicando-se as disposições da Lei n. 11.340/2006 (...)"

Despacho: Ação penal nº: 22/2007.Autor: Ministério Público Estadual.Réu: 

Antonio Inácio da Silva.Vítima: Edite Dias.Vistos em correição 

extraordinária.CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade do recurso 

interposto. Se no prazo de cinco (05) dias RECEBO-O. Não obstante se 

trate de recurso contra decisão que rejeitou a denúncia, nos termos da 

Súmula nº 707 do STF (“Constitui nulidade a falta de intimação do 

denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição 

da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo”), INTIME-SE 

o recorrido pessoalmente para contra-arrazoar no mesmo prazo. A seguir, 

venham os autos para despacho de recebimento e sustentação da 

decisão recorrida ou reforma.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Colíder, 09 de 

janeiro de 2009.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza 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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 13 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86464 Nr: 3879-54.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JHON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

MARCOS SUEL CANTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELTON JHON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 03171458195, Rg: 2105305-7, Filiação: Geovaneide Neri de Oliveira e 

Aparecido Cardoso Rodrigues, data de nascimento: 15/12/1991, 

brasileiro(a), natural de Colíder-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 

66-9926-0693. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu ELTON JHON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

para que em 10 (dez) dias constitua advogado nos autos e/ou para que 

diga não dispor de recursos para tanto ocasião em que desde já fica 

nomeada a defensoria pública para patrocinar sua defesa.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. Quanto ao réu Elton Jhon Rodrigues de 

Oliveira, intime-o por edital para que em 10 (dez) dias constitua advogado 

nos autos e/ou para que diga não dispor de recursos para tanto ocasião 

em que desde já fica nomeada a defensoria pública para patrocinar sua 

defesa.2. Em relação ao corréu Marcos Suel Cantão cite-o por edital, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Às providências.Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário.

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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 13 de março de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-59.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FISCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. Intimem-se às partes do retorno dos autos, bem como, para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-59.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FISCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. Intimem-se às partes do retorno dos autos, bem como, para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-25.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. Intimem-se às partes do retorno dos autos, bem como, para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-25.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. Intimem-se às partes do retorno dos autos, bem como, para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000466-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS SANTOS E SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1000466-40.2018.8.11.0009 Vistos. 

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência para o fim de compelir o Estado de Mato 

Grosso e o Município de Colíder a fornecerem o(s) medicamento(s) Xarelto 

20mg, ao(à) paciente EDSON CARLOS SANTOS E SOUZA, trombose 

venosa profunda no membro inferior esquerdo (CDI 82). É de se conceder 

os benefícios da gratuidade da justiça, presumida a hipossuficiência ante 

a postulação pela Defensoria Pública, na forma do art. § 3º, do art. 99, do 

NCPC Entanto, não obstante a urgência do caso, a sua especificidade 

requer mais subsídios para a análise do pedido de tutela de urgência com 

segurança jurídica e justiça, a fim de que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) 

se posicione precisamente no tocante aos seguintes quesitos: 1) A(s) 

enfermidade(s) que acomete(m) o(a) paciente, nas condições dos laudos 

e exames médicos acostados, possui(em) gravidade a demandar 

atendimento urgente e imediato? 2) Para o tratamento da(s) doença(s) que 

acomete(m) o(a) paciente, nas condições dos laudos acostados, o(s) 

medicamento(s) requeridos é(são) a primeira linha de atendimento a ser 

ofertada? 3) Caso negativa a resposta do item 2, qual é a primeira linha de 

atendimento para o caso? 4) Caso positiva a resposta do item 2, o(s) 

fármaco(s) é(são) fornecido(s) pelo Sistema Único de Saúde (SUS)? 5) 

Caso o(s) fármaco(s) seja(m) fornecido(s) pelo Sistema Único de Saúde, 

quais são os entes responsáveis pelo fornecimento deles, União, Estado 

ou Município? 6) Caso o(s) fármaco(s) NÃO seja(m) fornecido(s) pelo 

Sistema Único de Saúde, o(s) medicamento(s) requeridos possui(em) 

correspondência com outros fornecidos pelo SUS? 7) Quais são os 

valores de mercado do(s) fármaco(s) requeridos e de eventuais 

medicamentos similares oferecidos pelo SUS? Assim, tendo em vista a 

Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata sobre a implantação do Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) no Estado de Mato Grosso, em interpretação 

extensiva do parágrafo único do art. 1.317 da CNGC, oficie-se ao indicado 

núcleo, incluindo expressamente os quesitos acima mencionados, 

encaminhando-se o presente feito, via malote digital e e-mail, para que, no 

prazo constante na aludida Portaria (72 horas), elabore o competente 

Parecer Técnico para possibilitar a melhor análise do pedido de 

fornecimento do(s) medicamento(s) Xarelto 20mg. De outro lado, 

verifica-se que a petição inicial não atendeu integralmente ao disposto nos 

arts. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se 

a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. Comprove 

o endereço residencial por meio de documento idôneo, como contas de 

água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida 

em cartório, declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, 

carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso 

em nome de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da 

circunstância (NCPC, art. 319, II). Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Com o aporte do parecer do NAT, 

voltem-me os autos imediatamente conclusos para decisão. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia do presente despacho 

como OFÍCIO. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 19h45 do 
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dia 12/03/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 12 de março de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000263-78.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ADRIANO APARECIDO 

ATAIDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000263-78.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ADRIANO APARECIDO 

ATAIDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 
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residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-48.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000265-48.2018.8.11.0009 REQUERENTE: EVA DE SOUZA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou 

o processo terá seu regular prosseguimento independentemente de 

custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em 

caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VALERIA TEODORO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000266-33.2018.8.11.0009 REQUERENTE: MARCIA VALERIA TEODORO 

PINHEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 
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99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000269-85.2018.8.11.0009 REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 
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“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO AMARAL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000271-55.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ORLANDO AMARAL PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou 

o processo terá seu regular prosseguimento independentemente de 

custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em 

caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000321-81.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ALAN BRUNO DE OLIVEIRA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 
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salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000322-66.2018.8.11.0009 REQUERENTE: APARECIDO GONZAGA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000323-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO REMIGIO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000323-51.2018.8.11.0009 REQUERENTE: AURELINO REMIGIO DE ASSIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou 

o processo terá seu regular prosseguimento independentemente de 

custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em 

caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000324-36.2018.8.11.0009 REQUERENTE: GENIVAL BARBOSA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 
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mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO BEVENUTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000325-21.2018.8.11.0009 REQUERENTE: JOVELINO BEVENUTO RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou 

o processo terá seu regular prosseguimento independentemente de 

custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em 

caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MARQUES LOBATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000335-65.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ROSIMEIRE MARQUES 

LOBATO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
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garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA LITA ISRAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000348-64.2018.8.11.0009 REQUERENTE: IVANA LITA ISRAEL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou 

o processo terá seu regular prosseguimento independentemente de 

custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em 

caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 
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dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

QUERCIO RIBEIRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000264-63.2018.8.11.0009 REQUERENTE: QUERCIO RIBEIRO LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000267-18.2018.8.11.0009 REQUERENTE: LEDA MARIA DE OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 
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hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO AMARAL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000273-25.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ORLANDO AMARAL PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência 

da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000326-06.2018.8.11.0009 REQUERENTE: LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES DE MEIRELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000328-73.2018.8.11.0009 REQUERENTE: MARIA LOURDES DE 

MEIRELES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 
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será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000329-58.2018.8.11.0009 REQUERENTE: MAYCON PINHEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000330-43.2018.8.11.0009 REQUERENTE: MAYCON PINHEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
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residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DJONATAN DA SILVA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000435-20.2018.8.11.0009 REQUERENTE: DJONATAN DA SILVA 

PEIXOTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 
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dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER AMORIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000436-05.2018.8.11.0009 REQUERENTE: FAGNER AMORIM DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou 

o processo terá seu regular prosseguimento independentemente de 

custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em 

caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PANIZON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000418-81.2018.8.11.0009 REQUERENTE: PATRICIA PANIZON DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 
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Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000417-96.2018.8.11.0009 REQUERENTE: CICERO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou 

o processo terá seu regular prosseguimento independentemente de 

custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em 

caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000416-14.2018.8.11.0009 REQUERENTE: CICERO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência 

da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

advogado ou pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a 

fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BEPNHI METUKTIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000415-29.2018.8.11.0009 REQUERENTE: BEPNHI METUKTIRE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 
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atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou 

o processo terá seu regular prosseguimento independentemente de 

custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em 

caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000414-44.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ADRIANO FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou 

o processo terá seu regular prosseguimento independentemente de 

custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em 

caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON LUCAS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000338-20.2018.8.11.0009 REQUERENTE: WELITON LUCAS DE MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 
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para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou 

o processo terá seu regular prosseguimento independentemente de 

custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em 

caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Intime-se a 

parte autora. 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. Colíder, 12 de março de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-16.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

POLIDORIO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos em 

correição. Em atenção ao pedido de cumprimento de sentença, tenho por 

bem consignar que a parte requerida informa em petição, que foi deferido 

o pedido de recuperação judicial de sua empresa. Pois bem, antes de 

qualquer outra digressão jurídica, tenho como imperioso ressaltar que a 

suspensão em comento, deferida nos autos da recuperação judicial, tem 

previsão no art. 6º, da Lei n.º 11.101/05, e de acordo com referido Diploma 

Legal, apenas as ações em que restem liquidados os valores devidos ao 

demandante devem ser suspensas (art. 6º, §1º, da Lei n.º 11.101/05), eis 

que, hábeis a ensejar constrição judicial em desfavor da requerida, 

recuperanda naqueles autos. Nesta senda, reportando-me à hipótese dos 

autos, tenho como imperioso atentar-se ao procedimento previsto no 

Enunciado n.º 51 do FONAJE, que é claro ao lecionar que: “Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Logo, restando constituído 

título executivo judicial suficiente à reconhecer a existência de crédito em 

favor da parte autora, visto que restou precluso o prazo recursal da 

sentença de mérito proferida nestes autos, DECIDO: 1. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito em favor da parte autora, para os fins do 

Enunciado n.º 51 do FONAJE; 2. Após, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE o feito, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-16.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

POLIDORIO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos em 

correição. Em atenção ao pedido de cumprimento de sentença, tenho por 

bem consignar que a parte requerida informa em petição, que foi deferido 

o pedido de recuperação judicial de sua empresa. Pois bem, antes de 

qualquer outra digressão jurídica, tenho como imperioso ressaltar que a 

suspensão em comento, deferida nos autos da recuperação judicial, tem 

previsão no art. 6º, da Lei n.º 11.101/05, e de acordo com referido Diploma 

Legal, apenas as ações em que restem liquidados os valores devidos ao 

demandante devem ser suspensas (art. 6º, §1º, da Lei n.º 11.101/05), eis 

que, hábeis a ensejar constrição judicial em desfavor da requerida, 

recuperanda naqueles autos. Nesta senda, reportando-me à hipótese dos 

autos, tenho como imperioso atentar-se ao procedimento previsto no 

Enunciado n.º 51 do FONAJE, que é claro ao lecionar que: “Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Logo, restando constituído 

título executivo judicial suficiente à reconhecer a existência de crédito em 

favor da parte autora, visto que restou precluso o prazo recursal da 

sentença de mérito proferida nestes autos, DECIDO: 1. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito em favor da parte autora, para os fins do 

Enunciado n.º 51 do FONAJE; 2. Após, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE o feito, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-12.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos em 

correição. Em atenção ao pedido de cumprimento de sentença, tenho por 

bem consignar que a parte requerida informa em petição, que foi deferido 

o pedido de recuperação judicial de sua empresa. Pois bem, antes de 

qualquer outra digressão jurídica, tenho como imperioso ressaltar que a 

suspensão em comento, deferida nos autos da recuperação judicial, tem 

previsão no art. 6º, da Lei n.º 11.101/05, e de acordo com referido Diploma 

Legal, apenas as ações em que restem liquidados os valores devidos ao 

demandante devem ser suspensas (art. 6º, §1º, da Lei n.º 11.101/05), eis 

que, hábeis a ensejar constrição judicial em desfavor da requerida, 

recuperanda naqueles autos. Nesta senda, reportando-me à hipótese dos 

autos, tenho como imperioso atentar-se ao procedimento previsto no 

Enunciado n.º 51 do FONAJE, que é claro ao lecionar que: “Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Logo, restando constituído 

título executivo judicial suficiente à reconhecer a existência de crédito em 

favor da parte autora, visto que restou precluso o prazo recursal da 

sentença de mérito proferida nestes autos, DECIDO: 1. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito em favor da parte autora, para os fins do 

Enunciado n.º 51 do FONAJE; 2. Após, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE o feito, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-12.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos em 

correição. Em atenção ao pedido de cumprimento de sentença, tenho por 

bem consignar que a parte requerida informa em petição, que foi deferido 

o pedido de recuperação judicial de sua empresa. Pois bem, antes de 

qualquer outra digressão jurídica, tenho como imperioso ressaltar que a 

suspensão em comento, deferida nos autos da recuperação judicial, tem 

previsão no art. 6º, da Lei n.º 11.101/05, e de acordo com referido Diploma 

Legal, apenas as ações em que restem liquidados os valores devidos ao 

demandante devem ser suspensas (art. 6º, §1º, da Lei n.º 11.101/05), eis 

que, hábeis a ensejar constrição judicial em desfavor da requerida, 

recuperanda naqueles autos. Nesta senda, reportando-me à hipótese dos 

autos, tenho como imperioso atentar-se ao procedimento previsto no 

Enunciado n.º 51 do FONAJE, que é claro ao lecionar que: “Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Logo, restando constituído 

título executivo judicial suficiente à reconhecer a existência de crédito em 

favor da parte autora, visto que restou precluso o prazo recursal da 

sentença de mérito proferida nestes autos, DECIDO: 1. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito em favor da parte autora, para os fins do 

Enunciado n.º 51 do FONAJE; 2. Após, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE o feito, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DIEGO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Renan de Barros dos Santos (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. O cumprimento da sentença far-se-á no mesmo feito, a teor dos 

arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o 

valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado, sob pena de penhora on-line pelo 

sistema BacenJud. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido 

prazo, na forma da lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja 

acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do 

art. 523, § 1.º, do aludido Codex. Se a parte executada resolver impugnar 

a execução deverá efetivá-la no mesmo prazo, hipótese em que deverá o 

processo concluso para recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais 

os efeitos, que de regra não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vistas à 

parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso. Ultrapassado o lapso 

acima sem manifestação, voltem-me concluso para apreciação do pedido 

de penhora on line. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT, 12 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA FERNANDES CHAVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. O cumprimento da sentença far-se-á no mesmo feito, a teor dos 

arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o 

valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado, sob pena de penhora on-line pelo 

sistema BacenJud. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido 

prazo, na forma da lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja 

acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do 

art. 523, § 1.º, do aludido Codex. Se a parte executada resolver impugnar 

a execução deverá efetivá-la no mesmo prazo, hipótese em que deverá o 

processo concluso para recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais 

os efeitos, que de regra não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vistas à 

parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso. Ultrapassado o lapso 

acima sem manifestação, voltem-me concluso para apreciação do pedido 

de penhora on line. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT, 12 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA FERNANDES CHAVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. O cumprimento da sentença far-se-á no mesmo feito, a teor dos 
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arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o 

valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado, sob pena de penhora on-line pelo 

sistema BacenJud. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido 

prazo, na forma da lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja 

acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do 

art. 523, § 1.º, do aludido Codex. Se a parte executada resolver impugnar 

a execução deverá efetivá-la no mesmo prazo, hipótese em que deverá o 

processo concluso para recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais 

os efeitos, que de regra não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vistas à 

parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso. Ultrapassado o lapso 

acima sem manifestação, voltem-me concluso para apreciação do pedido 

de penhora on line. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT, 12 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-09.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010391-09.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ALCEU DE 

ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A . Finalidade: 

Intimar a parte requerente, através do(a) advogado(a), por todo o 

conteúdo da decisão/despacho de id.: 11115272, para manifestar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 13/03/2018. 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: 1000416-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. O cumprimento da sentença far-se-á no mesmo feito, a teor dos 

arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o 

valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado, sob pena de penhora on-line pelo 

sistema BacenJud. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido 

prazo, na forma da lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja 

acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do 

art. 523, § 1.º, do aludido Codex. Se a parte executada resolver impugnar 

a execução deverá efetivá-la no mesmo prazo, hipótese em que deverá o 

processo concluso para recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais 

os efeitos, que de regra não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vistas à 

parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso. Ultrapassado o lapso 

acima sem manifestação, voltem-me concluso para apreciação do pedido 

de penhora on line. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT, 13 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000416-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000416-48.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: EDSON NUNES DA 

SILVA Parte Ré: EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. . Finalidade: 

Intimar a parte requerente, através do(a) advogado(a), por todo o teor da 

decisão/judicial de id.: 11115274, para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 13/03/2018. 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: 8010632-17.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CEREZOLI & SANTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

RICARDO SEREZOLI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. O cumprimento da sentença far-se-á no mesmo feito, a teor dos 

arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o 

valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado, sob pena de penhora on-line pelo 

sistema BacenJud. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido 

prazo, na forma da lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja 

acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do 

art. 523, § 1.º, do aludido Codex. Se a parte executada resolver impugnar 

a execução deverá efetivá-la no mesmo prazo, hipótese em que deverá o 

processo concluso para recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais 

os efeitos, que de regra não terá efeito o suspensivo, abrindo-se vistas à 

parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso. Ultrapassado o lapso 

acima sem manifestação, voltem-me concluso para apreciação do pedido 

de penhora on line. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT, 13 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-44.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MACULAN CARRENHO (REQUERENTE)

EVERTON DE SOUZA ARAGÃO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE SOUZA ARAGAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIANE XAVIER DIAS RIBEIRO OAB - MT0005919A-B (ADVOGADO)

ANA LEONARDA PREZA BORGES RIOS OAB - MT0005029A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. Intimem-se às partes do retorno dos autos, bem como, para 
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requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92785 Nr: 1178-52.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE SAYURI LIRA, SERGIO RICARDO 

DE MELO, JOÃO CÂNDIDO NETO, ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS 

RIBEIRO, SEBASTIÃO AMILTON PINHEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, FRANK EUGÊNIO ZAKALHUK - OAB:19.413/MT

 Certifico que passo a intimar o i. procurador da Autora do Fato, Dr. 

EDSON FRANCISCO DONINI, para tomar ciência dos termos da r. Sentença 

de fls. 98, a seguir transcrita.

SENTENÇA: dispositivo: ............"Posto isto, em consonância com o 

parecer ministerial, DETERMINO o arquivamento dos autos deste termo 

circunstanciado, ante a insuficiência de elementos a comprovar a prática 

delituosa, com as ressalvas autorizadas pelo art. 18 do Código de 

Processo Penal. Preclusas as vias recursais, ao arquivo, com as baixas, 

registros e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se".

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria 02/2018 - Gab 2ª Vara

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA 

COMARCA DE COMODORO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO 

SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO, DR ANTÔNIO 

CARLOS DE SOUSA JÚNIOR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Em conformidade com o disposto no Provimento n. 029/2014/CM do 

Tribunal de Justiça de Mato, torna público o local, data e horário de 

realização da prova do Processo Seletivo de Credenciamento de Juiz 

Leigo para atuar no Fórum da comarca de Comodoro-MT.

Data da Prova: dia 08.04.2018

Horário de fechamento dos portões e início da prova: 08:00 horas horário 

local.

Local da Prova: Fórum da Comarca de Comodoro

 Endereço: Rua Pará, s/nº - Bairro Tertúlia – Comodoro - MT

E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se a presente 

portaria.

Comodoro/MT, 08 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Presidente da Comissão

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116574 Nr: 560-88.2018.811.0046

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO 1º SERVIÇO REGISTRAL DA COMARCA DE 

COMODORO, WALFRIDO RODRIGUES, WILIAM RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALFRIDO RODRIGUES - 

OAB:OAB/MS 2644-B, WILIAM RODRIGUES - OAB:OAB/MS 5821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de dúvida suscitado pelo oficial do registro 

imobiliário desta comarca acerca de pedido de averbação premonitória 

feito por Walfrido Rodrigues e Wiliam Rodrigues.

Determino o encaminhamento dos autos ao MPE para manifestação.

Ordeno ainda que os advogados das partes interessadas seja 

cadastrados no feito para receberem as devidas intimações eletrônicas.

 Cumpra-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68514 Nr: 1903-61.2014.811.0046

 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: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

ISABEL RITA SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcelo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição, e JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, II, do NCPC.Condeno o Requerente ao pagamento das custas e das 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa.Aguarde-se prazo para a 

interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, 

proceda-se baixa e remeta-se o feito ao arquivo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1483 Nr: 528-16.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AURY RODRIGUES 

LOPES - OAB:OAB/MS 11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line nas contas bancárias da empresa 

secundária, em razão do fechamento da empresa primária, ora devedora.

Em análise aos autos, verifico que de fato a empresa devedora encerrou 

suas atividades, conforme se visualiza às fls. 207/211.

Afirma a exequente que houve sucessão irregular das empresas, 

entretanto, antes de deferir a penhora na empresa Agro-Sul Produtos 

Agropecuários Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 04.842.361/0001-36, por 

cautela e baseando-se nos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

tenho que necessária a intimação da referida empresa para que se 

manifeste acerca da alegada sucessão.

Assim, intime-se a empresa Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e 

Comércio Ltda para que se manifeste nos autos, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64522 Nr: 2687-72.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FLORES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

COMODORO PREVI, BERENICE MANZANO C. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 Vistos.

1 – Expeça-se alvará judicial para liberação dos valores para a exequente 

na conta informada às fls. 190-v.

2 – Intime-se a exequente para apresentar a planilha de calculo consoante 
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a sentença já prolatada nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

3 – Após decurso do prazo, se não houver manifestação das partes, 

autos ao arquivo.

4 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1483 Nr: 528-16.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AURY RODRIGUES 

LOPES - OAB:OAB/MS 11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de initmação, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36302 Nr: 999-46.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:108175 A, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando o devedor, para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36742 Nr: 1441-12.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA CAPELETTI, WALENTIM WINGENBACH, 

NAIR ZAMO WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110819 Nr: 5629-38.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Pompermayer Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Vistos.

1 – As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo.

2 – Na contestação não foram suscitadas preliminares, e não vislumbro 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito 

por sanado.

3 – Fixo como ponto controvertido decidir se o requerente é quem detém o 

domínio e a posse do bem penhorado nos presentes autos.

4 – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 10 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

5 – Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 6 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2217 Nr: 1175-98.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELM & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ORLANDO DE 

ANDRADE KELM - OAB:67226/RS, JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Impulsiono o presente feito intimando o advogado da parte autora indicado 

às fls. 168, Dr. Sérvio Túlio de Barcelos da decisão abaixo transcrita: 

"Vistos. Defiro o pedido de desarquivamento dos autos, formulado às fls. 

165. Intime-se o exequente para que se manifeste nos autos, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e 

independente de nova determinação, remetam-se os autos ao arquivo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40526 Nr: 1540-45.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ZAMO WINGENBACH, WALENTIM 

WINGENBACH, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de citação, devendo o depósito 

ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116423 Nr: 495-93.2018.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PESENTE DA SILVA E CIA LTDA ME, 

R. VARNIER CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora para retirar nesta 

secretaria a Carta Precatória expedida no presente feito com o fim de 

promover a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, no 

prazo legal, comprovar nos autos a distribuição. Intimo, ainda, a parte 

autora a recolher o valor correspondente à diligência a fim de que seja 

cumprido o mandado de citação, devendo o depósito ser efetuado de 

acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105334 Nr: 3235-58.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CARDOSO GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE RECORD DE TELEVISÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos.

1 – As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo.

2 – Fixo como ponto controvertido decidir acerca da existência de lesão à 

imagem, intimidade e privacidade ao corpo do morto, bem como o dever de 

indenizar, por parte da requerida.

3 – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 10 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

4 – Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 5 – Aguarde um membro da DPE voltar a oficiar na comarca para que seja 

intimado dessa decisão.

 6 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35691 Nr: 384-56.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ISRAEL BERNARDINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ISRAEL BERNARDINHO DOS 

SANTOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MPE ofereceu 

denúncia em face de JOSE ISRAEL BERNARDINHO DOS SANTOS, epíteto 

"Duda", como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal. 

Consta na denúncia que no dia 15 de fevereiro de 2011, por volta das 

08h40min, na Avenida Prefeito Valdir Masutti, s/n, bairro: Centro, proximo a 

ACICA, na cidade de Campos de Julio/MT, o denunciado subtraiu para si 

próprio, coisa alheia móvel, 01 bicicleta, no valor de 110,00 (cento e dez 

reais) consoante auto de apreensão de fls. 18 IP e auto de avaliação de 

fls. 23-IP, de propriedade da vitima Ailton Otávio da Conceição.

Despacho: Vistos.Acolho o parecer Ministerial, e determino a citação por 

edital do réu JOSÉ ISRAEL BERNARDINHO DOS SANTOS, com prazo de 15 

dias, nos termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu 

não compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional.Seja dada baixa do relatório estatístico mensal, 

sem baixa na distribuição.Ciência ao Ministério Público.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, WALLISON RODRIGO 

CRUZ, digitei.

Comodoro, 19 de outubro de 2017

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78279 Nr: 2488-79.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON KELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ANDRE GUARESCHI, MARLENE 

FRANCISCA CONCEIÇÃO GUARESCHI, SILVIO AUGUSTO PANUCCI, 

ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARÃES, DEBORAH FERNANDES GUIMARÃES, 

VANDERSON GUIMARÃES, JOSÉ FLEURY DECCO, JOSÉ DECCO, CARLOS 

AUGUSTO PANUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GEVEZIER PODOLAN 

DE FIGUEIREDO - OAB:6581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para comprovar a 

distribuição das cartas precatórias de ref. 85 e 84.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39152 Nr: 167-76.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, ADEMIR 

ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Código 39152

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial interposta por Ativos 

S.A Securitizadora de Créditos Financeiros substituta processual de 

Banco do Brasil S/A em face de Glauber Silveira da Silva e outros todos 

devidamente qualificados.

 É o breve relato.

Proceda a serventia da seguinte forma:

1) Certifique se houve o cumprimento na íntegra o despacho de fls. 68;

2) Certifique se o advogado subscrevente da petição de fls. 111/119 foi 

intimado da decisão de fls. 120. Em caso negativo, proceda com a 

publicação de tal decisão no sistema do diário da justiça eletrônico – DJE. 

Havendo o mesmo sido intimado da decisão citada, voltem os autos 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de março de 2018.
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Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39026 Nr: 42-11.2012.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279/MT

 Código 39026

Vistos em correição.

 Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada às fls. 73/75.

 Cientifique o requerido, por meio de seu advogado constituído, acerca da 

prestação de contas apresentado pelo requerente nos autos.

 Em nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se os 

autos.

 Havendo custas a serem adimplidas, proceda conforme o Provimento n.º 

12/2017.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34397 Nr: 2581-18.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A, ROSANGELA DA ROSA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC MARQUES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:30.820/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:MT/163.08/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT

 Código: 34397

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de cumprimento de sentença interposta pelo Banco Bradesco 

Finasa S/A e outro em face de Isac Marques de Queiroz todos 

devidamente qualificados nos autos.

 É o relato do necessário.

 1) Aponhe o (a) senhor (a) Gestor (a) Judicial sua assinatura na certidão 

retro;

 2) Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 139;

 3) Não havendo mais pendências e tampouco custas a serem recolhidas, 

desapensem-se e arquivem-se os presentes autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36400 Nr: 1097-31.2011.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC MARQUES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT

 Código: 36400

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Ação de busca e apreensão interposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Isac Marques de Queiroz todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Derradeiramente, o magistrado que me antecedeu extinguiu o feito sob o 

argumento de que teria havido a perda superveniente do objeto.

 É o relato do necessário.

 1) Solicite o (a) senhor (a) Gestor (a) Judicial ao servidor que incumbia tal 

mister a época que aponhe sua assinatura nas certidões apócrifas que 

constam nos autos;

 2) não havendo mais pendências e tampouco custas a serem recolhidas, 

desapensem-se e arquivem-se os presentes autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19627 Nr: 789-68.2006.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENINSULA INTERNATIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, JORGE POLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CESAR BANA - 

OAB:PR/43043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se, com urgência, a decisão retro, por tratar-se de feito afeto à 

META 2/2018 CNJ.

 Caso seja necessária citação editalícia, uma vez transcorrido o prazo 

para resposta, considerando e o presente feito é afeto à Meta 2/2018 do 

CNJ e, ainda, devido à demora de se lotar a Comarca com Defensor 

Público, NOMEIO a Dra. Elisangela Azeredo da Silva, para defender os 

interesses do revel, até a designação de novo defensor, sendo que ao 

final dos trabalhos será fixado honorários a seu favor, devendo ser 

intimada da nomeação, bem como para apresentar contestação, no prazo 

legal.

Com a contestação, à réplica.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32725 Nr: 912-27.2010.811.0046

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALNEI VEIGA PEREIRA, BENONIO TERRA VILLALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE ANDRADE KELM, CARLOS 

ORLANDO DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ORLANDO DE 

ANDRADE KELM - OAB:67226/RS

 Código 32725

Vistos em correição.

 Trata-se de impugnação ao valor da causa interposta por Dalnei Veiga 

Pereira e outros em face de Rosângela de Andrade Kelm todos 

devidamente qualificados.

 Exarada sentença extintiva sem análise do mérito, esta transitou em 

julgado.

 É o relato do necessário.

 1) Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para o fim de que, caso 

queiram, apresentem pedido de cumprimento de sentença;

 2) PROCEDA ao cartório distribuidor/Central de Arrecadação e 

Arquivamento com a aplicação do Provimento n.º 12/2017;

 3) Solicite o (a) senhor (a) Gestor (a) Judicial ao servidor que incumbia tal 

mister a época para que aponhe sua assinatura nas certidões apócrifas 

que constam nos autos

 4) Cumpra-se integralmente a sentença prolatada nos autos de fls. 34.

 Às providências.
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Comodoro-MT, 12 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36046 Nr: 741-36.2011.811.0046

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ELIAS FELDMANN, ANA APARECIDA 

DE ALMEIDA FELDMANN, Celso de Almeida - FI (Solo Engenharia)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR ANTONIAZZI - 

OAB:OAB/RO 375-B

 Código 36046

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de constituição de servidão administrativa interposta 

por Interligação Elétrica do Madeira S/A em face de Alceu Elias Feldmann e 

outra.

 Apresentado o laudo nos autos, houve impugnação do autor.

 Derradeiramente, aportou-se nos autos manifestação do perito solicitando 

dilação de prazo.

É o relato do necessário.

 1) Cadastre o advogado das partes no sistema Apolo, caso já não tenha 

feito;

 2) Indefiro a justificativa apresentada pelo perito nos autos ante a 

ausência de comprovação. Desta feita, intime-se o perito nos autos para 

proceder com a complementação do laudo pericial nos autos e juntá-los 

nos autos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de comunicação 

por meio deste juízo à corporação profissional respectiva, além de 

imposição de multa cujo valor será fixado em momento posterior com 

fulcro no §1º do inc. II, do art. 468, CPC;

 3) Após, juntado aos autos a complementação, cumpra-se o disposto no 

2 paragrafo da decisão de fls. 381.

Cumpra-se com a MÁXIMA URGÊNCIA (processo META 02/2018).

Comodoro-MT, 12 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69664 Nr: 2760-10.2014.811.0046

 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 COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BEDUSQUE, PARTE NÃO 

IDENTIFICADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10.299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299, MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A

 Código 69664

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Civil Pública interposta pelo Município de Comodoro-MT 

em face de Marcelo Beduschi.

 Notificado, o requerido apresentou manifestação por escrito, tendo o 

magistrado que me antecedeu não acolhido à manifestação apresentada e 

recebido a inicial.

 Após, o magistrado que presidia o feito a época determinou a intimação 

das partes para apresentação das provas que pretendiam produzir.

É o relato do necessário.

 1) Certifique a tempestividade da contestação apresentada nos autos, 

bem como da impugnação à contestação porventura apresentada;

 2) Intime-se o requerente pessoalmente, para o fim de que o mesmo, caso 

queira manifeste nos autos no prazo fixado de fls. 270;

 3) Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias, ante o prazo previsto no microssistema de 

legislação coletiva. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação, 

requisite a devolução imediata dos autos e venham os autos conclusos 

para saneamento ou julgamento antecipado da lide a depender do caso.

Cumpra-se com a MÁXIMA URGÊNCIA (processo META 02/2018).

Comodoro-MT, 12 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32665 Nr: 852-54.2010.811.0046

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE CARIDADE Dr° ASTROGILDO DE 

AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE ANDRADE KELM, CARLOS 

ORLANDO DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALETHÉIA CRESTANI - 

OAB:49.085/RS, LUZIANE ILHA DA LUZ - OAB:39E321/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ORLANDO DE 

ANDRADE KELM - OAB:67226/RS

 Código 32665

Vistos em correição.

 Trata-se de exceção de incompetência racione loci interposta pelo 

Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo em face de Rosângela de 

Andrade Kelm todos devidamente qualificados.

 Exarada sentença extintiva sem análise do mérito, esta transitou em 

julgado.

 É o relato do necessário.

 1) Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para o fim de que, caso 

queiram, apresentem pedido de cumprimento de sentença;

 2) PROCEDA ao cartório distribuidor/Central de Arrecadação e 

Arquivamento com a aplicação do Provimento n.º 12/2017;

 3) Solicite o (a) senhor (a) Gestor (a) Judicial ao servidor que incumbia tal 

mister a época para que aponhe sua assinatura nas certidões apócrifas 

que constam nos autos;

 4) cadastre o advogado das partes no sistema Apolo, caso não tenha 

feito e necessário o for;

 4) Cumpra-se integralmente a sentença prolatada nos autos de fls. 38.

 Às providências.

Comodoro-MT, 12 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32726 Nr: 913-12.2010.811.0046

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALNEI VEIGA PEREIRA, BENONIO TERRA VILLALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE ANDRADE KELM, EDUARDO 

DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ORLANDO DE 

ANDRADE KELM - OAB:67226/RS

 Código 32726

Vistos em correição.

 Trata-se de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita 

interposta por Dalnei Veiga Pereira e outros em face de Rosângela de 

Andrade Kelm todos devidamente qualificados.

 Exarada sentença extintiva sem análise do mérito, esta transitou em 

julgado.

 É o relato do necessário.

 1) Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para o fim de que, caso 

queiram, apresentem pedido de cumprimento de sentença;

 2) PROCEDA ao cartório distribuidor/Central de Arrecadação e 

Arquivamento com a aplicação do Provimento n.º 12/2017;

 3) Cumpra-se integralmente a sentença prolatada nos autos de fls. 171.

 Às providências.

Comodoro-MT, 12 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 116004 Nr: 332-16.2018.811.0046

 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: VITAL PASSINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECEDENTE 

REQUESTADA.Determino que seja procedida a citação dos requeridos nos 

endereços acostados nos autos para comparecer na audiência de 

conciliação que designo para o dia 25 de maio de 2018 às 

15h00min.Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a 

parte requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu 

desinteresse por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência.Cientifique-se as partes que 

a audiência será realizada no centro de conciliação. Consigno que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

data em que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe o 

art. 334, CPC. Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não 

comparecimento injustificado na audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça passível de ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida nos termos 

do art. 334,§1º, CPC.Na data aprazada para a audiência as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos e, que a parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir [art. 334, 

§10, CPC].Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi 

designada a audiência.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31239 Nr: 2287-97.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DE ANDRADE KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALNEI VEIGA PEREIRA, BENONIO TERRA 

VILLALBA, HOSPITAL DE CARIDADE Dr° ASTROGILDO DE AZEVEDO, 

EDUARDO DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ORLANDO DE ANDRADE 

KELM - OAB:67226/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALETHÉIA CRESTANI - 

OAB:49.085/RS, ALFREDO PEREIRA DA COSTA - OAB:2887/RO, 

RICARDO VIANA REIS - OAB:24597 RS

 Código: 31239

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Ação de procedimento comum interposta por Rosangela de 

Andrade Kelm em face de Dalnei Veiga Pereira e outros todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, vislumbro que a sentença extintiva que não 

apreciou o mérito da questão transitou em julgado.

 É o relato do necessário.

 1) Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para o fim de que, caso 

queiram, apresentem pedido de cumprimento de sentença;

 2) PROCEDA ao cartório distribuidor/Central de Arrecadação e 

Arquivamento com a aplicação do Provimento n.º 12/2017;

 3) Decorrido o prazo sem manifestação e ausente pagamento espontâneo 

da obrigação, proceda à serventia/Central de Arrecadação e 

Arquivamento o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos mediante 

lançamento no sistema APOLO do cód. 603 ou equivalente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 11546 Nr: 1490-34.2003.811.0046

 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: MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, LEONORA CARMEN 

DE PAULA XAVIER, MARCELO DE PAULA XAVIER, OSNY OLIVEIRA, 

ORLANDO JOSÉ PADOVANI, MARLENE DUARTE SANTOS, NELSON 

PADOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBPAR SUL BRASILEIRO PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA DE PAULA XAVIER. - 

OAB:32876, ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB:26678/PR, ANTÔNIO 

CARLOS GUIMARÃES WISZKA - OAB:9958-PR, MANOEL CAETANO 

FERREIRA FILHO - OAB:PR/8749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Indefiro o pedido de prova pericial, por julgar desnecessária vista as 

provas documentais produzidas nos autos, nos termos do art. 464, §1º, II, 

CPC.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Intimem-se os autores para no prazo de 15 dias aportarem aos autos o rol 

de testemunhas.

Após, autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65041 Nr: 3212-54.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMVET PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- ME, JOÃO VINÍCIUS UEBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT/8909, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12.794/B MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça ou juntar o endereço atualizado para citação pela ECT 

- "Correios".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1879 Nr: 13-49.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICA PAU INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DEMADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE CASTRO SANDY 

- OAB:6572 - MT, MARCELA MEIRELLES NEVES - OAB:5643 - MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Indefiro a petição retro, isso porque o feito encontra-se proposto desde o 

ano de 2006, sem revelar qualquer utilidade em sua propositura, não 

cabendo, agora, o requerente simplesmente pleitear a atualização dos 

cálculos mediante remessa, sob pena de aumento do estoque processual 

e inefetividade da prestação jurisdicional futura.

Ademais, intime-se o exequente para promover o devido andamento do 

feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

conforme o disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o 

presente feito desenrola-se há mais de 12 (doze) anos.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor uma certidão de crédito para futura cobrança, nos termo do artigo 

583, da CNGC/MT.

Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Intime-se
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1726 Nr: 11-79.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICA PAU INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DEMADEIRAS LTDA, MADEIREIRA ADRIANA MATERIAIS PARA 

COINSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE CASTRO SANDY 

- OAB:6572 - MT, MARCELA MEIRELLES NEVES - OAB:5643 - MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Indefiro a petição retro, isso porque o feito encontra-se proposto desde o 

ano de 2006, sem revelar qualquer utilidade em sua propositura, não 

cabendo, agora, o requerente simplesmente pleitear a atualização dos 

cálculos mediante remessa, sob pena de aumento do estoque processual 

e inefetividade da prestação jurisdicional futura.

Ademais, intime-se o exequente para promover o devido andamento do 

feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

conforme o disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o 

presente feito desenrola-se há mais de 12 (doze) anos.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor uma certidão de crédito para futura cobrança, nos termo do artigo 

583, da CNGC/MT.

Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1750 Nr: 2-30.1992.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICA PAU INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DEMADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE CASTRO SANDY 

- OAB:6572 - MT, MARCELA MEIRELLES NEVES - OAB:5643 - MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Indefiro a petição retro, isso porque o feito encontra-se proposto desde o 

ano de 2006, sem revelar qualquer utilidade em sua propositura, não 

cabendo, agora, o requerente simplesmente pleitear a atualização dos 

cálculos mediante remessa, sob pena de aumento do estoque processual 

e inefetividade da prestação jurisdicional futura.

Ademais, intime-se o exequente para promover o devido andamento do 

feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

conforme o disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o 

presente feito desenrola-se há mais de 12 (doze) anos.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor uma certidão de crédito para futura cobrança, nos termo do artigo 

583, da CNGC/MT.

Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39801 Nr: 816-41.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL EBERLLE SEMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Ante a citação do réu e não apresentação de contestação, vistas à parte 

requerente para manifestação.

Após, vistas ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65495 Nr: 3672-41.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR DA SILVA JUNIOR, RENATA CINTRA 

RASCHEJA, DANIEL LUIS PADILHA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Expeça-se edital para citação dos requeridos, conforme já determinado em 

fls. 60/61, fixando o prazo de 30 (trinta) dias.

Escoado o prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público atuante 

nesta comarca como defensor dativo da parte requerida, devendo o 

mesmo ser intimado.

Após, intime-se a parte requerente para manifestar-se.

Cumpra-se, com prioridade na tramitação, por tratar-se de um feito afeto à 

meta 2/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40511 Nr: 1525-76.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LUIZ MORETTO - PREFEITO MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NATALICIO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que já decorreu prazo superior ao pleiteado pelo 

requerente, intime-se para que dê regular andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, com prioridade na tramitação, por tratar-se de um feito afeto á 

meta 2/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65863 Nr: 4045-72.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER OLIVEIRA DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se o requerente para, querendo, impugnar a contestação.

Cumpra-se, com prioridade na tramitação, por tratar-se de um feito afeto à 

meta 2/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118056 Nr: 1198-24.2018.811.0046

 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: RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR VANSAN MUNIZ - 

OAB:20939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 118056

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Atento aos autos DETERMINO que o requerente emende a inicial, para o 

fim de no prazo de 15 (quinze) dias:

1) Aponte o valor pretendido pelos danos morais;

2) Retifique o valor da causa, nos termos do art. 292, VI, CPC;

Na oportunidade deverá o autor recolher as custas processuais 

remanescentes, bem como cientifique-se na oportunidade o autor que o 

não cumprimento no prazo acima estabelecido acarretará no indeferimento 

da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo único, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40170 Nr: 1185-35.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cite-se o requerido via edital, fixando o prazo de 30 (trinta) dias.

Escoado o prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público atuante 

nesta comarca como defensor dativo da parte requerida, devendo o 

mesmo ser intimado.

Após, intime-se a parte requerente para manifestar-se.

Cumpra-se, com prioridade na tramitação, por tratar-se de um feito afeto à 

meta 2/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66855 Nr: 548-16.2014.811.0046

 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: CLEONICE APARECIDA VICENTE RUSTICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE ALENCAR SOUZA - 

OAB:1904/RO, CARLA REGINA SCHONS - OAB:3900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de benefício previdenciários (auxilio doença – 

aposentadoria por invalidez) ajuizada por Cleonice Aparecida Vicente 

Rustick em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Foi determinado a expedição de Carta Precatória para realização de laudo 

pericial da parte autora, fl. 103.

É o relatório.

Decido.

Compulsando aos autos verifico que não há nenhum vinculo desta 

comarca com a parte requerente e a parte requerida, tendo em vista que 

as mesmas residem em comarcas diversas.

 Desta feita, DECLINO A COMPETÊNCIA para a Comarca de 

Urucumacuã/RO, para processamento do feito, visando a maior 

efetividade da tutela jurisdicional, bem como a celeridade processual.

Intime-se.

Proceda-se as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31442 Nr: 1176-78.2009.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BARBOZA DA CRUZ, CARLOS 

MIRANDA, DÉBORA FREITAS SPAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Vistas as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 05 dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

Após, autos conclusos para Sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65781 Nr: 3961-71.2013.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA DE PAULA ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, GERSONEI BATISTA DE SOUZA, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL, LOURENÇO BATISTA DA SILVA, 

PIOVEZAN COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intime-se a parte autora pessoalmente para que se manifeste no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, com prioridade na tramitação, por tratar-se de um feito afeto à 

meta 2/2018 do CNJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 68931 Nr: 2223-14.2014.811.0046

 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: EFH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial de guarda dos menores 

Celso Nery Crisóstemo e João Paulo Nery Crisóstemo, em favor de ERILDO 

FELIPE HORTA, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Com 

o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se TERMO DE GUARDA 

DEFINITIVA, e após, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40197 Nr: 1212-18.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME KARPINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido 

GUILHERME KARPINSKI a: a) Reparar integralmente os danos ambientais 

causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação 

nativa da região, que deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais 

responsáveis.b) Condeno ainda o requerido, ao pagamento de 

indenização pecuniária, a ser apurada em fase de liquidação e sentença 

por regular perícia, decorrente dos danos considerados tecnicamente 

irreparáveis a que deu causa, a ser revertida em favor do Fundo Municipal 

do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT.Fixo o prazo de 60 dias 

para cumprimento das medidas determinadas, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

revertida em prol do Fundo Especial de Reparação dos Direitos Difusos. 

Determino ainda que seja oficiada a SEMA, para que promova rotineira 

fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da 

ordem judicial, comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando 

apurar a multa diária.Custas e despesas processuais pelos 

requeridos.Sem condenação em honorários, pois incabíveis na 

espécie.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118425 Nr: 1335-06.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

O Ministério Público do estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação de 

Internação Compulsória, em prol de Danielly de Melo, em face do Município 

de Comodoro e do Estado de Mato Grosso.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Perquirindo meticulosamente as circunstâncias que envolvem os fatos 

submetidos à apreciação, vislumbra-se que foram ajuizadas duas ações 

idênticas pelo Ministério Público.

Conforme se verifica no sistema Apolo depreende-se que nos autos n. 

3856-55.2017.811.0046 – Código 106616, que correm perante a 1ª Vara 

desta Comarca, já há sentença proferida julgando procedente o idêntico 

pleito ministerial, sendo que, caso não haja cumprimento deve ser ajuizado 

cumprimento de sentença nos próprios autos, e não ajuizamento de nova 

ação.

Dessa forma, diante dessa perspectiva estrutural, em que restou 

evidenciada a existência de dois processos que possuem em seus pólos 

identidade de partes, assim como têm como mote a internação compulsória 

de Danielly de Melo, considero que se encontra configurada a 

litispendência processual, em função da similitude de partes, causa de 

pedir e pedido traçada entre as referidas demandas [art. 337, § 1.º do 

Código de Processo Civil], ademais o pleito principal da demanda já foi 

objeto de analise nos autos retrocitados, sendo acobertados pelo manto 

da coisa julgada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem a resolução do mérito, na 

forma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, uma vez que a parte requerente é beneficiária 

da Assistência Judiciária Gratuita.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 13 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109511 Nr: 5111-48.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, 

LIDIANE SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista que na data da audiência retro agendada este magistrado 

estará convocado para participação de Treinamento BNMP 2.0 em 

Cuiabá/MT, junto ao Tribunal de Justiça, redesigno-a para o dia 

26/03/2018, às 13h15min.

Cumpra-se conforme determinado à Ref. 63, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73498 Nr: 505-45.2015.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON POLETINI, ANA PAULA SOUZA PIOVEZAN 

POLETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro a juntada da carta de preposição.

Ainda, diante da desistência de depoimento pessoal do requerido, encerro 

a instrução, no entanto, diante da proposta de acordo carreada aos autos, 

suspendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, devendo o requerido se 

manifestar quanto ao requerimento de acordo.

Encerrado o prazo, com ou sem manifestação, vistas às partes para 

apresentação de razões finais escritas no prazo, sucessivo, de 15 

(quinze) dias.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON NAIT EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

1000021-08.2018.8.11.0046 REQUERENTE: MAICON NAIT EVANGELISTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se 

de ação ordinária em que se pleiteia antecipação de tutela para que a 

parte reclamada retire o nome da parte autora de cadastro de 

inadimplentes, impugnando o débito que ensejou a respectiva inscrição. 

Postula-se, ademais, inversão do ônus da prova. Pois bem, no que tange à 

inversão de ônus da prova, entende-se que é um instrumento processual 

de facilitação de defesa do consumidor hipossuficiente, inserido no Código 

de Defesa do Consumidor (art. 6°, inciso VIII), como direito do consumidor 

visando garantir seu acesso à ordem jurídica. Segundo o dispositivo 

mencionado são pressupostos para que se inverta o ônus de provar: 

hipossuficiência e verossimilhança. O Prof. Andrade atribui aquele à 

pessoa economicamente mais fraca com incapacidade de produzir 

provas, e quanto ao último elemento é o que se apresenta veraz, em 

virtude de coerência existente entre a narração fática, a fundamentação e 

a pretensão. Afirma ainda que a presença do primeiro requisito é 
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suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas o mesmo não se dá 

com a verossimilhança. Essa deve estar acompanhada da necessidade do 

consumidor de ter facilitado em seu favor a defesa em Juízo (ANDRADE, 

V. V. H. Inversão do ônus da prova. Revista de Julgados – TAMG. Belo 

Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, abr./jun., 2000). É o que foi verificado no 

caso em comento, motivo pelo qual defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Quanto ao pedido de tutela de urgência prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, referido preceptivo estabelece que são 

requisitos necessários à sua concessão a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência prevista no art. 300 do CPC autoriza o deferimento de 

antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a 

necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos autos estreme de 

dúvida, a passar ao julgador, prontamente, convicção da probabilidade da 

pretensão, não sendo, pois, uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção 

que exige rígida demonstração da ocorrência dos requisitos legais para 

sua concessão. No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: "A probabilidade do direito a ser 

provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de 

existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O 

magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a 

probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de 

êxito do demandante." (Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, Curso de direito processual civil: teoria da prova, 

direito probatório, decisão, precedentes, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela, 10º ed., Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595). É 

exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é indevido, foi 

trazido à discussão neste processo, não se podendo de antemão admitir a 

positivação ou cobranças, ato unilateral adotado como meio coativo e que 

gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente na 

relação de consumo. A decisão liminar que antecipa os efeitos da tutela 

jurisdicional, neste caso inteiramente reversível, é passível de revogação 

se, no curso da demanda, ficarem descaracterizadas as figuras da 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. Assim sendo, 

repetindo que o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que 

nenhum prejuízo sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode 

ignorar os maléficos efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, 

que advêm ao devedor em virtude da positivação atacada, lanço mão da 

prerrogativa prevista no artigo 300 do CPC e antecipo os efeitos da tutela, 

neste sentindo: TJSP-321771) TUTELA ANTECIPADA. Impugnação ao 

deferimento da antecipação de tutela para exclusão do nome do agravado 

dos órgãos de proteção ao crédito. Discussão acerca da existência de 

relação jurídica entre as partes. Difícil apresentação de prova 

pré-constituída. Basta presença de fumus boni iuris. A negativação não 

traz nenhuma vantagem para o credor, sendo, ao contrário, extremamente 

danosa para o devedor. Correta fixação de multa diária para funcionar 

como meio coercitivo. Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo de 

Instrumento nº 0075826-23.2009.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Privado 

do TJSP, Rel. Moreira Viegas. j. 20.06.2012, DJe 05.07.2012). Em face do 

exposto, defiro o pedido de tutela antecipada, determinando a expedição 

de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que estes, no prazo de 

05 (cinco) dias, procedam com a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais) em caso de descumprimento. Outrossim, acaso ainda 

não designada, designe-se data para audiência de conciliação (art. 16 da 

Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Comodoro/MT, 21 

de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA BUFFON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

1000024-60.2018.8.11.0046 REQUERENTE: EDNA APARECIDA BUFFON 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora pretende 

ser indenizada material e moralmente, asseverando que a instituição 

financeira realizou empréstimo em seu nome, sem seu consentimento, 

efetuando descontos em sua conta corrente atinente ao mesmo. Postulou 

tutela antecipada, a fim de determinar ao banco promovido que interrompa 

a cobrança alusiva ao empréstimo. Postulou, ademais, inversão do ônus 

da prova. É o relatório. Decido. No que tange à inversão de ônus da prova, 

entende-se que é um instrumento processual de facilitação de defesa do 

consumidor hipossuficiente, inserido no Código de Defesa do Consumidor 

(art. 6°, inciso VIII), como direito do consumidor visando garantir seu 

acesso à ordem jurídica. Segundo o dispositivo mencionado são 

pressupostos para que se inverta o ônus de provar: hipossuficiência e 

verossimilhança. O Prof. Andrade atribui aquele à pessoa 

economicamente mais fraca com incapacidade de produzir provas, e 

quanto ao último elemento é o que se apresenta veraz, em virtude de 

coerência existente entre a narração fática, a fundamentação e a 

pretensão. Afirma ainda que a presença do primeiro requisito é suficiente 

para ser declarada a inversão do ônus, mas o mesmo não se dá com a 

verossimilhança. Essa deve estar acompanhada da necessidade do 

consumidor de ter facilitado em seu favor a defesa em Juízo (ANDRADE, 

V. V. H. Inversão do ônus da prova. Revista de Julgados – TAMG. Belo 

Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, abr./jun., 2000). É o que foi verificado no 

caso em comento, motivo pelo qual defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Quanto ao pedido de tutela antecipada, atualmente correspondente 

à tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, 

referido preceptivo estabelece que são requisitos necessários à sua 

concessão a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência prevista no art. 

300 do CPC autoriza o deferimento de antecipação do verdadeiro pedido 

de mérito, antes mesmo de perfeita a necessária cognição, porém, as 

provas hão de vir nos autos estreme de dúvida, a passar ao julgador, 

prontamente, convicção da probabilidade da pretensão, não sendo pois, 

uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção que exige rígida 

demonstração da ocorrência dos requisitos legais para sua concessão. 

No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira: "A probabilidade do direito a ser provisoriamente 

satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse 

mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O magistrado precisa 

avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido 

o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante." (Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de 

direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 

precedentes, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10º ed., 

Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595). É exatamente esta a hipótese: a 

realização de empréstimo bancário sem prévia anuência ou contratação 

do cliente consubstancia prática reprovável e abusiva, o que traduz a 

probabilidade do direito, sendo que a dedução de valores atinentes à tal 

empréstimo descontados diretamente da folha de pagamento da parte 

autora, enseja redução em sua esfera patrimonial, refletindo o perigo de 

dano. A decisão liminar que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional, 

neste caso inteiramente reversível, é passível de revogação se, no curso 

da demanda, ficarem descaracterizadas as figuras da probabilidade do 

direito e o perigo de dano. Assim sendo, anotando que nenhum prejuízo 

sofrerá a reclamada, lanço mão da prerrogativa prevista no artigo 300 do 

Novo CPC e antecipo os efeitos da tutela. Em face do exposto, defiro o 

pedido de tutela antecipada, a fim de que a parte requerida, no prazo de 

10 (dez) dias, proceda a suspensão dos descontos ilegais na folha de 

pagamento da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais) em caso de descumprimento. Outrossim, se já não estiver 

designada, designe-se data para audiência de conciliação (art. 16 da Lei 

nº 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 21 de fevereiro de 

2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE AUGUSTO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 499 de 795



ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

1000027-15.2018.8.11.0046 REQUERENTE: LUZINETE AUGUSTO DA 

SILVA LIMA REQUERIDO: CONSTRUTEM MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - EPP VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de ação 

ordinária em que se pleiteia antecipação de tutela para que a parte 

reclamada retire o nome da parte autora de cadastro de inadimplentes, 

impugnando o débito que ensejou a respectiva inscrição. Postula-se, 

ademais, inversão do ônus da prova. Pois bem, no que tange à inversão 

de ônus da prova, entende-se que é um instrumento processual de 

facilitação de defesa do consumidor hipossuficiente, inserido no Código de 

Defesa do Consumidor (art. 6°, inciso VIII), como direito do consumidor 

visando garantir seu acesso à ordem jurídica. Segundo o dispositivo 

mencionado são pressupostos para que se inverta o ônus de provar: 

hipossuficiência e verossimilhança. O Prof. Andrade atribui aquele à 

pessoa economicamente mais fraca com incapacidade de produzir 

provas, e quanto ao último elemento é o que se apresenta veraz, em 

virtude de coerência existente entre a narração fática, a fundamentação e 

a pretensão. Afirma ainda que a presença do primeiro requisito é 

suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas o mesmo não se dá 

com a verossimilhança. Essa deve estar acompanhada da necessidade do 

consumidor de ter facilitado em seu favor a defesa em Juízo (ANDRADE, 

V. V. H. Inversão do ônus da prova. Revista de Julgados – TAMG. Belo 

Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, abr./jun., 2000). É o que foi verificado no 

caso em comento, motivo pelo qual defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Quanto ao pedido de tutela de urgência prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, referido preceptivo estabelece que são 

requisitos necessários à sua concessão a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência prevista no art. 300 do CPC autoriza o deferimento de 

antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a 

necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos autos estreme de 

dúvida, a passar ao julgador, prontamente, convicção da probabilidade da 

pretensão, não sendo, pois, uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção 

que exige rígida demonstração da ocorrência dos requisitos legais para 

sua concessão. No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: "A probabilidade do direito a ser 

provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de 

existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O 

magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a 

probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de 

êxito do demandante." (Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, Curso de direito processual civil: teoria da prova, 

direito probatório, decisão, precedentes, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela, 10º ed., Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595). É 

exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é indevido, foi 

trazido à discussão neste processo, não se podendo de antemão admitir a 

positivação ou cobranças, ato unilateral adotado como meio coativo e que 

gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente na 

relação de consumo. A decisão liminar que antecipa os efeitos da tutela 

jurisdicional, neste caso inteiramente reversível, é passível de revogação 

se, no curso da demanda, ficarem descaracterizadas as figuras da 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. Assim sendo, 

repetindo que o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que 

nenhum prejuízo sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode 

ignorar os maléficos efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, 

que advêm ao devedor em virtude da positivação atacada, lanço mão da 

prerrogativa prevista no artigo 300 do CPC e antecipo os efeitos da tutela, 

neste sentindo: TJSP-321771) TUTELA ANTECIPADA. Impugnação ao 

deferimento da antecipação de tutela para exclusão do nome do agravado 

dos órgãos de proteção ao crédito. Discussão acerca da existência de 

relação jurídica entre as partes. Difícil apresentação de prova 

pré-constituída. Basta presença de fumus boni iuris. A negativação não 

traz nenhuma vantagem para o credor, sendo, ao contrário, extremamente 

danosa para o devedor. Correta fixação de multa diária para funcionar 

como meio coercitivo. Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo de 

Instrumento nº 0075826-23.2009.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Privado 

do TJSP, Rel. Moreira Viegas. j. 20.06.2012, DJe 05.07.2012). Em face do 

exposto, defiro o pedido de tutela antecipada, determinando a expedição 

de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que estes, no prazo de 

05 (cinco) dias, procedam com a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais) em caso de descumprimento. Outrossim, acaso ainda 

não designada, designe-se data para audiência de conciliação (art. 16 da 

Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Comodoro/MT, 21 

de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-39.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALECIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO PEREIRA DE MATTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

1000006-39.2018.8.11.0046 Certifico que, não houve tempo hábil para a 

expedição dos atos necessarios para a realização da audiencia 

designada para o dia 14/03/2018, razão pela qual, por determinação do 

MM Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono 

os autos com a finalidade de redesignar o ato para o dia 02/05/2018 as 

11h30min. COMODORO, 13 de março de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010134-67.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JORACI GONCALVES RODA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010134-67.2016.8.11.0046 REQUERENTE: JORACI GONCALVES RODA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT VISTOS EM CORREIÇÃO. Considerando que a parte sucumbente não 

efetuou o pagamento espontâneo da condenação, determino ainda: I – A 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – Intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, com a devida 

atualização do valor devido, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação 

(art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – 

Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar embargos, independentemente de penhora 

ou nova intimação (art. 525 do CPC). VI – Não apresentados embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo 
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penhora, ou não localizada a parte devedora, intime-se a parte exequente 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Código de Processo Civil, conforme 

entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro/MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-54.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GAUDENCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (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 COMODORO Certidão Processo n. 

1000005-54.2018.8.11.0046 Certifico que, em razão do acúmulo de 

serviços, atrelado ao exíguo número de servidores que atuam nesta 

secretaria (apenas esta Gestora e um estagiário), bem como, em razão da 

correição que esta sendo realizada desde o dia 08/02/2018, não foi 

possivel expedir os atos necessários para a audiencia designada para o 

dia 14/03/2018, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de Direito 

Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade designar o dia 09/05/2018 as 08h00 para a realização da 

audiencia de concilição. COMODORO, 13 de março de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-27.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HEINSCH & ARAUJO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA CONCEICAO VIEIRA (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: 

8010083-27.2014.8.11.0046 REQUERENTE: HEINSCH & ARAUJO LTDA - 

ME REQUERIDO: SANDRA REGINA CONCEICAO VIEIRA VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Considerando que a sentença prolatada nos autos transitou 

em julgado, tenho que o requerimento apresentado pelo autor é 

impertinente. Desta feita, retornem os autos ao arquivo. Às providências. 

Comodoro – MT, 13 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-22.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDE APARECIDA MIOTTO (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: 

8010353-22.2012.8.11.0046 REQUERENTE: ALFA INFORMATICA LTDA - 

ME REQUERIDO: LEIDE APARECIDA MIOTTO 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, 13 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-61.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON MARTINS DE ALMEIDA (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: 

1000259-61.2017.8.11.0046 REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: DENILSON MARTINS DE ALMEIDA VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Trata-se de acordo celebrado em ação de rito sumaríssimo, 

entre AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME juntamente com DENILSON 

MARTINS DE ALMEIDA, 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 11903038, 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, proceda-se a respectiva baixa na 

distribuição, com as anotações de estilo. Empós, arquivem-se os autos. 

P.I.C. Comodoro – MT, 13 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-45.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA FAGUNDES DOS REIS (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: 

1000273-45.2017.8.11.0046 REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: CRISTINA FAGUNDES DOS REIS VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Trata-se de acordo celebrado em ação de rito sumaríssimo, 

entre VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME juntamente com CRISTINA 

FAGUNDES DOS REIS, 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 11965286, 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 
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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 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, proceda-se a 

respectiva baixa na distribuição, com as anotações de estilo. Empós, 

arquivem-se os autos. P.I.C. Comodoro – MT, 13 de março de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-75.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA MOSSI DA SILVA (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: 

1000271-75.2017.8.11.0046 REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: ANA CRISTINA MOSSI DA SILVA VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Trata-se de acordo celebrado em ação de rito sumaríssimo, 

entre VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME juntamente com ANA 

CRISTINA MOSSI DA SILVA, 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 11902693, 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, proceda-se a respectiva baixa na 

distribuição, com as anotações de estilo. Empós, arquivem-se os autos. 

P.I.C. Comodoro – MT, 13 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-59.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YOLANDA DE ALMEIDA CARDOSO (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: 

1000285-59.2017.8.11.0046 REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: YOLANDA DE ALMEIDA CARDOSO VISTOS 

EM CORREIÇÃO. Trata-se de acordo celebrado em ação de rito 

sumaríssimo, entre VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME juntamente com 

YOLANDA DE ALMEIDA CARDOSO, 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 12083388, 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, proceda-se a respectiva baixa na 

distribuição, com as anotações de estilo. Empós, arquivem-se os autos. 

P.I.C. Comodoro – MT, 13 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-30.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEYDIMAR PEDROSA DE ARAUJO (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: 

1000274-30.2017.8.11.0046 REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: DEYDIMAR PEDROSA DE ARAUJO Sentença 

Vistos em correição. Trata-se de Ação de rito sumaríssimo em que 

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME move em desfavor de DEYDIMAR 

PEDROSA DE ARAUJO, ambos qualificadas nos autos. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, II do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Mérito. À vista do mandando de 

citação devidamente cumprido, conforme ID 11836561, a requerida não 

compareceu na audiência de conciliação designada e nem ofereceu 

qualquer tipo de defesa, razão pela qual DECRETO-LHE A REVELIA e 

presumo verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 20 

da Lei 9.099/95, autorizando, inclusive o julgamento antecipado da lide. 

Ademais, tenho que, a ação é PROCEDENTE, considerando que as 

alegações da exordial são robustas a ponto de se impor condenação à 

requerida. Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: E M E N T A. RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO 

COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 

333, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte reclamada provar os 

fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte reclamante. 

2 – Uma vez não comprovado o pagamento de nota promissória, 

mantém-se a sentença que julgou procedente ação de cobrança. 3 – 

Recurso conhecido e não provido. (820090296669/2012, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

13/12/2012, Data da publicação no DJE 13/12/2012). Assim, ante o 

exposto ao decretar a revelia e confissão, julgo PROCEDENTE nos termos 

do art. 487, I, CPC, a presente Ação, para CONDENAR a Requerida a 

pagar à parte Requerente, a título de dano material importância de R$ 

622,52 (seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

devendo o referido valor ser corrigido monetariamente desde a 

propositura da ação, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida. Deixo de condenar a Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao 

pagamento de honorários advocatícios por serem incomportáveis em 

primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 55 da Lei 9099/95. P.I.C. 

Comodoro – MT, 13 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-44.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PRISCILA PAIVA RIBEIRO (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: 

1000286-44.2017.8.11.0046 REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: PRISCILA PAIVA RIBEIRO Sentença Vistos em 

correição. Trata-se de Ação de rito sumaríssimo em que VALDEIR 

PEREIRA DOS SANTOS - ME move em desfavor de PRISCILA PAIVA 

RIBEIRO, ambos qualificadas nos autos. Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, II do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Mérito. À vista do mandando de 

citação devidamente cumprido, conforme ID 11836413, a requerida não 

compareceu na audiência de conciliação designada e nem ofereceu 

qualquer tipo de defesa, razão pela qual DECRETO-LHE A REVELIA e 

presumo verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 20 

da Lei 9.099/95, autorizando, inclusive o julgamento antecipado da lide. 

Ademais, tenho que, a ação é PROCEDENTE, considerando que as 

alegações da exordial são robustas a ponto de se impor condenação à 

requerida. Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: E M E N T A. RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO 

COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 

333, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte reclamada provar os 

fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte reclamante. 

2 – Uma vez não comprovado o pagamento de nota promissória, 

mantém-se a sentença que julgou procedente ação de cobrança. 3 – 

Recurso conhecido e não provido. (820090296669/2012, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

13/12/2012, Data da publicação no DJE 13/12/2012). Assim, ante o 

exposto ao decretar a revelia e confissão, julgo PROCEDENTE nos termos 

do art. 487, I, CPC, a presente Ação, para CONDENAR a Requerida a 

pagar à parte Requerente, a título de dano material importância de R$ 

1.382,50 (um mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), 

devendo o referido valor ser corrigido monetariamente desde a 

propositura da ação, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida. Deixo de condenar a Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao 

pagamento de honorários advocatícios por serem incomportáveis em 

primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 55 da Lei 9099/95. P.I.C. 

Comodoro – MT, 13 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-15.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE APARECIDA NOTARO (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: 

1000275-15.2017.8.11.0046 REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: ELAINE APARECIDA NOTARO Sentença Vistos 

em correição. Trata-se de Ação de rito sumaríssimo em que VALDEIR 

PEREIRA DOS SANTOS - ME move em desfavor de ELAINE APARECIDA 

NOTARO, ambos qualificadas nos autos. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, II do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Mérito. À vista do mandando de 

citação devidamente cumprido, conforme ID 11212838, a requerida não 

compareceu na audiência de conciliação designada e nem ofereceu 

qualquer tipo de defesa, razão pela qual DECRETO-LHE A REVELIA e 

presumo verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 20 

da Lei 9.099/95, autorizando, inclusive o julgamento antecipado da lide. 

Ademais, tenho que, a ação é PROCEDENTE, considerando que as 

alegações da exordial são robustas a ponto de se impor condenação à 

requerida. Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: E M E N T A. RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO 

COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 

333, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte reclamada provar os 

fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte reclamante. 

2 – Uma vez não comprovado o pagamento de nota promissória, 

mantém-se a sentença que julgou procedente ação de cobrança. 3 – 

Recurso conhecido e não provido. (820090296669/2012, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

13/12/2012, Data da publicação no DJE 13/12/2012). Assim, ante o 

exposto ao decretar a revelia e confissão, julgo PROCEDENTE nos termos 

do art. 487, I, CPC, a presente Ação, para CONDENAR a Requerida a 

pagar à parte Requerente, a título de dano material importância de R$ 

6.511,42 (seis mil quinhentos e onze reais e quarenta e dois centavos), 

devendo o referido valor ser corrigido monetariamente desde a 

propositura da ação, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida. Deixo de condenar a Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao 

pagamento de honorários advocatícios por serem incomportáveis em 

primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 55 da Lei 9099/95. P.I.C. 

Comodoro – MT, 13 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000168-68.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANI KRIGNL CAPELETTI (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: 

1000168-68.2017.8.11.0046 REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: FANI KRIGNL CAPELETTI Sentença Vistos em 

correição. Trata-se de Ação de rito sumaríssimo em que VALDEIR 

PEREIRA DOS SANTOS - ME move em desfavor de FANI KRIGNL 

CAPELETTI, ambos qualificadas nos autos. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, II do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Mérito. À vista do mandando de 

citação devidamente cumprido, conforme ID 10934876, a requerida não 

compareceu na audiência de conciliação designada e nem ofereceu 

qualquer tipo de defesa, razão pela qual DECRETO-LHE A REVELIA e 

presumo verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 20 

da Lei 9.099/95, autorizando, inclusive o julgamento antecipado da lide. 

Ademais, tenho que, a ação é PROCEDENTE, considerando que as 

alegações da exordial são robustas a ponto de se impor condenação à 

requerida. Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: E M E N T A. RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO 

COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 
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RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 

333, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte reclamada provar os 

fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte reclamante. 

2 – Uma vez não comprovado o pagamento de nota promissória, 

mantém-se a sentença que julgou procedente ação de cobrança. 3 – 

Recurso conhecido e não provido. (820090296669/2012, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

13/12/2012, Data da publicação no DJE 13/12/2012). Assim, ante o 

exposto ao decretar a revelia e confissão, julgo PROCEDENTE nos termos 

do art. 487, I, CPC, a presente Ação, para CONDENAR a Requerida a 

pagar à parte Requerente, a título de dano material importância de 752,14 

(setecentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), devendo o 

referido valor ser corrigido monetariamente desde a propositura da ação, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Deixo de condenar a Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, ao pagamento de honorários 

advocatícios por serem incomportáveis em primeiro grau de jurisdição, na 

forma do art. 55 da Lei 9099/95. P.I.C. Comodoro – MT, 13 de março de 

2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n.º 024 18 DF

O Exmo. Sr. Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, MM. Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais, etc.

Considerando: a decisão proferida pela Excelentíssima Senhora 

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos – Relatora do Mandado de 

Segurança n.º 1001840-21.2018.8.11.0000, em 6.3.18;Resolve:Revogar 

as Portarias n.º 011/10/DF, de 26.1.10 e 104/2017/DF, de 17.10.17, que 

autorizam e disciplinam a realização de reuniões ecumênicas semanais na 

sede do Fórum desta Comarca de Jaciara.

Publique-se e Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Douta 

Corregedoria, à Presidente da 18.ª Subseção da OAB/MT, aos demais 

Magistrados que jurisdicionam nesta Comarca, ao Ministério Público, a 

Defensoria Pública, a Delegacia de Polícia Civil, ao Comandante da Polícia 

Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar, a Câmara de Vereadores e demais 

autoridades civis e religiosas, com ciência aos Servidores desta Comarca. 

Jaciara/MT, 12 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva.Juiz de Direito Diretor do Foro

 

PORTARIA N.º 022 18 DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de 

suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO que a Servidora LUANA KELLY IVO DOS SANTOS 

ABRAHÃO – Gestora Judiciária da 2ª Vara desta Comarca, estará 

afastada de suas funções para participar do Treinamento para 

implantação do sistema PJe nos dias 07 e 08.3.18, e no dia 09.3.18, estará 

em gozo de Licença Médica;

RESOLVE:

ART. 1º - Designar a Servidora VERA LÚCIA DA SILVA BORGES – 

Técnica Judiciário, matrícula n.º 5338, para exercer a função de 

GESTORA JUDICIÁRIA SUBSTITUTA EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL NA 2.ª 

VARA DESTA COMARCA, nos dias 07 a 09 de março de 2018.

ART. 2º - Ciência as Servidoras. Publique-se e Registre-se. Cumpra-se, 

remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça.

PORTARIA N. 25/2018-CJA

O Doutor Valter Fabrício Simioni da Si lva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei nº 10.648, de 21 de dezembro de 2017 - D.O. 

21.12.17;

CONSIDERANDO que Dispõe sobre os Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSCs do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria nº 014/18/DF, datada de 31.1.18, que 

designou a servidora DIONAIRE PEREIRA BUENO VITOR, matrícula n. 4932, 

Técnica Judiciári a efetiv a desta Comarca, para exercer a Função de 

Gestora Judiciária Substituta no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos, 

vez que não foi confeccionada no sistema SGP-WEB;

Art. 2º - DESIGNAR a servidora DIONAIRE PEREIRA BUENO VITOR, 

matrícula n. 4932, Técnica Judiciária e fetiva desta Comarca , para exercer 

a Função de Gestor a Judiciária Substituta no Centro Judiciário de 

Soluções e Conflitos, onde se lê: Gestora Judiciária Substituta, leia-se 

Gestora Judiciária, a partir de 21.12.2017;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 13 de março de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 25/2018-CJA

O Doutor Valter Fabrício Simioni da Si lva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei nº 10.648, de 21 de dezembro de 2017 - D.O. 

21.12.17;

CONSIDERANDO que Dispõe sobre os Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSCs do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria nº 014/18/DF, datada de 31.1.18, que 

designou a servidora DIONAIRE PEREIRA BUENO VITOR, matrícula n. 4932, 

Técnica Judiciári a efetiv a desta Comarca, para exercer a Função de 

Gestora Judiciária Substituta no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos, 

vez que não foi confeccionada no sistema SGP-WEB;

Art. 2º - DESIGNAR a servidora DIONAIRE PEREIRA BUENO VITOR, 

matrícula n. 4932, Técnica Judiciária e fetiva desta Comarca , para exercer 

a Função de Gestor a Judiciária Substituta no Centro Judiciário de 

Soluções e Conflitos, onde se lê: Gestora Judiciária Substituta, leia-se 

Gestora Judiciária, a partir de 21.12.2017;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 13 de março de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 25/2018-CJA

O Doutor Valter Fabrício Simioni da Si lva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei nº 10.648, de 21 de dezembro de 2017 - D.O. 

21.12.17;

CONSIDERANDO que Dispõe sobre os Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSCs do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria nº 014/18/DF, datada de 31.1.18, que 

designou a servidora DIONAIRE PEREIRA BUENO VITOR, matrícula n. 4932, 

Técnica Judiciári a efetiv a desta Comarca, para exercer a Função de 

Gestora Judiciária Substituta no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos, 

vez que não foi confeccionada no sistema SGP-WEB;

Art. 2º - DESIGNAR a servidora DIONAIRE PEREIRA BUENO VITOR, 

matrícula n. 4932, Técnica Judiciária e fetiva desta Comarca , para exercer 

a Função de Gestor a Judiciária Substituta no Centro Judiciário de 

Soluções e Conflitos, onde se lê: Gestora Judiciária Substituta, leia-se 

Gestora Judiciária, a partir de 21.12.2017;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 13 de março de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76012 Nr: 800-59.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 
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PARTICIPAÇÕES S/A, ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS 

LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, MOUNIR NAOUM, 

ALZIRA GOMES NAOUM, WILLIAN HABIB NAOUM, GEORGES HABIB 

NAOUM, MARCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, LÚCIA GOMES NAOUM, 

GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR, CLAUDIA NAOUM CASTRO, ING BANK 

N.V. - HOLANDA, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CARLA NAOUM COELHO, 

KEILA NAOUM, GRACE NAOUM GEORGES, CRECERA FINANCE 

MANAGEMENT COMPANI, LLC, LATIN AMERICA EXPORT FINANCE FUND 

LTD, PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ELIAS DA SILVA - 

OAB:37.204/GO, DIOGO BORGES NAVES - OAB:28.817/GO, LUIZ 

GONZAGA CORDEIRO - OAB:3755/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, ADRIANO DE GUSMÃO ALBUQUERQUE - OAB:20859, Alex 

Gonçalves deRezende - OAB:42.654 - GO, ANDRE RICARDO PASSOS 

DE SOUZA - OAB:165.202-A/SP, AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - 

OAB:12539/GO, CALEBE ROCHA SILVA - OAB:34.756/GO, ISAQUE 

LUSTOSA DE OLIVEIRA - OAB:7.691/GO, Juliana Tomazini Franco - 

OAB:21.568 - GO, LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO - 

OAB:230.646-A/SP, Luís Gonçalves Vitorino - OAB:42.868 - GO, 

RAFAEL LARA MARTINS - OAB:20.990-A, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:OAB/SP 236.471, REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A, 

Rodrigo Fleury Cardim - OAB:31.890 - GO, Vinícius Andrade 

Valente - OAB:39.646 - GO, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto por ÂNCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E 

ATIVOS LTDA, já qualificada nos autos.

Nos termos do Art. 1.018, §1º, do Novo Código de Processo Civil, 

MANTENHO a decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

Às providências.

 Jaciara/MT, 12 de março de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103317 Nr: 7849-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ETERNA DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIANA 

ISMÉRIA DE OLIVEIRA, REGINAMAR ISMÉRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISMÉRIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA RACHEL CANDIL - 

OAB:10292-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que foram feitas as declarações de títulos, herdeiros, bens do 

espólio e partilha, bem como juntada certidão negativa da Fazenda 

Municipal.

É certo que após o pagamento do imposto de transmissão a título de morte, 

e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a 

Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha (Art. 654, do NCPC).

Desta feita, o pagamento do imposto causa mortis (ITCD) e a quitação de 

todas as dívidas com a Fazenda Pública (Federal, Estadual e Municipal) 

são condições essenciais para o julgamento da partilha.

Assim, intime-se a inventariante para que junte aos autos, em 20 (vinte) 

dias, prova de quitação dos tributos relativos aos bens dos espólios e 

suas rendas, na inteligência do §5º, do Art. 664, do NCPC, havendo de ser 

observado o §4º do mesmo artigo.

Após,volte-me conclusos para a homologação da partiha.

 Às providências.

Jaciara - MT, 02 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97732 Nr: 5022-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA CLEVER MATIAS DO VAL, FAUSTA DO VAL 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DO VAL 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Depreende-se que o valor atribuído ao acervo patrimonial do “de cujus”, 

num simples olhar (primeiras declarações e plano de partilha), não 

corresponde ao valor de mercado.

Aliás, a inventariante estipulou o valor da caminhonete S10, 2013/2013, 

placa OBN – 8845, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e vendeu no curso do 

procedimento por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em total 

descompasso com esboço de partilha apresentado.

No caso de inventário, a Fazenda Pública Estadual tem interesse 

pertinente à avaliação dos bens do espólio, já que este valor é base da 

elaboração do cálculo do Imposto de transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCMD).

O art. 654 do NCPC dispõe que pago o imposto de transmissão a título de 

morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para 

com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha.

 É certo que a existência de dívida para com a Fazenda Pública não 

impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja 

devidamente garantido (Parágrafo único, do art. 664, do NCPC).

Entretanto, ante o acima constatado e considerando que a Fazenda 

Pública Estadual ainda não compareceu aos autos, intime-se-a, conforme 

já determinado na decisão inicial de conteúdo positivo (Ref: 4).

Após, diga a inventariante em 15 (quinze) dias.

Às providências.

Jaciara - MT, 07 de março de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89880 Nr: 1306-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, Ricardo José Lopes Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Neri dante - 

OAB:156.783 - SP, KAREN REGES SIERRA - OAB:185010, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3329, JULINIL GONÇALVES ARINE - OAB:1.136

 Vistos, etc.

Defiro o pedido da parte exequente de Ref:53.

Intime-se o executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique o 

endereço correto do imóvel a ser avaliado, tendo em vista que até o 

presente momento não fora localizado.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69723 Nr: 11798-23.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSI RUSSI, MAX JOEL RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 
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Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do 

Cerrado- SICREDI, em face de Gersi Russi e Max Joel Russi, todos 

devidamente qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo à ref. 28, o qual foi homologado, bem como 

determinado a suspensão da avença até cumprimento total (ref. 29).

Desarquivado e impulsionado o feito a fim de que a exequente 

manifestasse acerca do cumprimento do entabulado, consignando que 

seu silêncio seria interpretado como resposta afirmativa (ref.36), esta se 

quedou inerte (ref. 40).

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Considerando que já decorreu o prazo estipulado para o cumprimento do 

acordo (agosto de 2015), atenta, ainda, à ausência de qualquer 

manifestação do exequente (certidão de ref. 40), tenho que a obrigação 

foi satisfeita.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Custas remanescentes, se houver, pelos executados.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97869 Nr: 5094-23.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anita Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Sebastião Espíndola - 

OAB:4114 - MS, Rogério Mota do Amaral - OAB:13.134 - MS

 Vistos etc....Nos termos do Art. 357, caput e incisos, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito.Pois bem. Verifico, nada obstante, 

que as partes são capazes e estão bem representadas.Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo os pontos controvertidos a serem 

elucidados: a) ato ilícito praticado; b) a ocorrência do dano; c) nexo de 

causalidade; d) culpa do agente. Defiro a produção de prova pericial, 

entendendo necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim 

de aferir a legitimidade da assinatura do autor lançada no contrato nº. 

4890 original.Ato contínuo, NOMEIO a pessoa jurídica REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, sediada na Avenida Rubens de Mendonça n.º 

1.856, sala 1.403, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP nº 78.050-000, 

telefone (65) 3052-7636, e-mail: contato@realbrasil.com.br, a fim de que 

indique o profissional, que deverá cumprir o encargo independente de 

compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).Deverão as 

partes, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre a nomeação e indicar 

assistentes técnicos, caso queiram, bem como apresentar quesitos (art. 

465 do CPC). ...Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 09 de março de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110767 Nr: 1539-61.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BORGES SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOBEM COOPERATIVA DOS 

TRANSPORTADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HUGO RODRIGO SILVA - 

OAB:72415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consta da certidão do Distribuidor que a parte requerente não recolheu as 

custas e taxas judiciais, ou não promoveu a sua juntada aos autos.

Assim, intime-se o autor para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial, promovendo o recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e art. 

290).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110867 Nr: 1585-50.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO SILVA ME, LUIZ ANTONIO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Na hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, intime-se o exequente para indicar endereço válido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.

Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à localização 

de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente 

fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89087 Nr: 897-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTIQUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRATO FINO COMERCIO DE REFEICOES LTDA - 

EPP, GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4.735/MT

 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, retirar a Carta Precatória expedida para 

a Comarca de Querência - MT, providenciando sua distribuição, preparo, 

cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 
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comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9178 Nr: 1338-65.2001.811.0010

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PQL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIZ GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Penhora realizada 

por Termo nos autos retro, requerendo o que entenderem de direito, bem 

como, intimação da parte interessada, para no prazo legal, providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça com base na Portaria n.º 

21/09-DF (valor da diligência: 20 R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 

3,60 o quilômetro rodado – diligência rural), devendo ser depositada nos 

termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ, para cumprimento do mandado de 

Avaliação expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19831 Nr: 1349-21.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): META COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

VANICE ESTER WESZ BIRCK, EVERTON JOSÉ SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, IGOR FABRÍCIO MENEGUELLO - OAB:37.741, 

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:11.849/PR, RICARDO G. 

CATOIA DE OLIVEIRA - OAB:40701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT

 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, retirar a Carta Precatória expedida para 

a Comarca de Campo Verde - MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 985 Nr: 381-69.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, 

ARISTEU BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida para 

a Comarca de Tangará da Serra - MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53641 Nr: 2165-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIS ANTÔNIO CALCAGNOTTO, Francis 

Antonio Calcagnotto, MONIQUE CASSIA SILVA SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida para 

a Comarca de Várzea Grande - MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71082 Nr: 12214-88.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisio Cesar Furini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, nos termos do Art. 535: A Fazenda Pública será intimada 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 60609 Nr: 3560-49.2014.811.0010

 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: ADEZILVA ALVES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA, FRANCINETE DA SILVA SOARES, CICERO 

PEREIRA DA SILVA, MARINA APARECIDA ROSA DA SILVA, DANIEL DE 

OLIVEIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 11 de abril de 2018 às 

13h30min.

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte (§6º, Art. 

357, NCPC). Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do Art. 455 do NCPC), 

sendo que as testemunhas arroladas pela DPE ou MPE, deverão ser 

intimadas por oficial.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Consigno que ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas 

às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo 

de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção (art. 349, 

do NCPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 12 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55320 Nr: 3724-48.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA HELENA DA COSTA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 87940 Nr: 329-09.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA COTRIN DE ARAUJO, LINALDO LEVI LOPES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “C”, do Código de Processo Civil.Eventuais custas 

processuais finais ficarão a cargo dos autores, conforme acordo de ref. 

49. Publique-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e comunicações 

n e c e s s á r i a s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Jaciara/MT, 12 de março de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86922 Nr: 5576-05.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALBINO GOETZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a indicação, nestes autos, de bens penhoráveis (ref. 52 e 

anexo 02), defiro o pedido, e DETERMINO a expedição de mandado de 

penhora e avaliação, conforme preconizado pelo art. 829, § 1º e art. 845, 

ambos do Código de Processo Civil, com referência aos imóveis 

matriculados sob nº. R/11.021, R/2.133 e o lote nº. 05, da matrícula 

R/9.084.

E, nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de imóvel, 

independentemente de onde se localize, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula será realizada por termo nos autos (§1º, do Art. 845, 

do CPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula do 

imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do NCPC).

Após, intime-se o executado, bem como o cônjuge do executado, se 

houver, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação, no prazo de 10 (dias), nos termos dos artigos 841 e 842 do 

CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61208 Nr: 3789-09.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANAIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte exequente.

Assim, determino a SUSPENSÃO da execução, pelo prazo de 1 (um) ano, 

durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do Art. 921, do 

NCPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC)

 Tomando como ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a 

regra de que: suspendesse a execução quando o executado não possuir 

bens penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de 

quantia e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento 

não pode ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, 

adjudicados, ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de 

frutos e rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao 

prosseguimento da execução. Como toda e qualquer execução funda-se 

na responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado”.(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179).(destaquei)

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, desde já, ordeno o arquivamento 

provisório dos autos (§2º, do Art. 921, do NCPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

NCPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do(a) exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de março de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3428 Nr: 985-30.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES PEREIRA, CIRLENE DA ROCHA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 508 de 795



impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito, bem como, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça com base na 

Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 R$ - diligência urbana para 

cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – diligência rural), devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33186 Nr: 751-28.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMTDSC, LTDSC, RPTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 13576 Nr: 250-84.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE CIPRIANO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 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 as informações 

retro de fls. 220/222, bem como, se manifeste nos autos, impulsionando o 

feito e requerendo o que entender de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34325 Nr: 1881-53.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & VIEIRA FERREIRA LTDA-ME, 

ROSIVAL RODRIGUES BARRETO, JUCÉLIA MARIA MACHADO, JOSYANE 

VIEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Albino de Arruda - 

OAB:3338

 Processo nº: 1881-53.2010.811.0010

Código: 34325

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Machado & Vieira Ferreira LTDA – ME e outros

 VISTOS ETC.,

Trata-se de “Ação De Execução Fiscal” ajuizada pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face de Machado & Vieira Ferreira LTDA – ME 

e outros, todos devidamente qualificados nos autos.

Considerando o pagamento do débito ora executado, declarado à fl. 82, 

tenho que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II do CPC.

Proceda-se com o levantamento de penhora ou arresto, acaso existente.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 13 de janeiro de 2017.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34325 Nr: 1881-53.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & VIEIRA FERREIRA LTDA-ME, 

ROSIVAL RODRIGUES BARRETO, JUCÉLIA MARIA MACHADO, JOSYANE 

VIEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Albino de Arruda - 

OAB:3338

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 504,07 (quinhentos 

e quatro reais e sete centavos) . Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 127,22 (cento e 

vinte e sete reais e vinte e dois centavos) referente a taxa judiciária, a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 84. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33390 Nr: 950-50.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMF, LDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nos termos da cota ministerial de fl. 121, impulsiono 

os autos intimando a parte exequente para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56352 Nr: 773-47.2014.811.0010

 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: ANA LUISA DOMINICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 773-47.2014.811.0010

Código nº 56352

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 191/198.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.
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Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79591 Nr: 1993-12.2016.811.0010

 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: ROBERTO DOS ANJOS CORDOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS no pagamento do referido benefício previdenciário em favor 

de Roberto dos Anjos Cordova no valor do salário-benefício de acordo 

com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 

13º salário, a partir DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Tendo em 

vista o nítido caráter alimentar do benefício, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, a fim de determinar a imediata implantação do 

benefício pelo réu. Intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da APSDAJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, sito na Avenida Getúlio 

Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, para que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas 

desde então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora 

de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da 

Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.Isento a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56510 Nr: 888-68.2014.811.0010

 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: DIUVANY ROSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 125/126 formulado pelo 

exequente como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 

510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes para que, no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença.Somente 

após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Quanto 

ao pedido de execução dos honorários advocatícios de fls. 139/140, 

CITE-SE o executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, 

o p o n h a  e m b a r g o s ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  9 1 0 ,  d o 

NCPC.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 07 de março de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54683 Nr: 3121-72.2013.811.0010

 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: MARIA DA SILVA LEITE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3121-72.2013.811.0010

Código nº 54683

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 197/204.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55450 Nr: 3848-31.2013.811.0010

 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: MARIA APARECIDA DO ROSÁRIO SCIOLI AMERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3848-31.2013.811.0010

Código nº 55450

VISTOS ETC,

Intimem-se os requeridos para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar 

acerca dos pedidos de fls. 200/207.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55448 Nr: 3846-61.2013.811.0010

 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: SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Araújo Barcelos - 

OAB:16.778 - MT, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:7.255 - MT, 

DELCIO BARBOSA SILVA - OAB:14364, Juliano Albert Schmidt

uliano Albert - OAB:16.111 - MT, Juliano Albert Schmidt - 

OAB:16.111 - MT, Karina Oliveira Miranda Marques - OAB:8.567-B - 

MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3846-61.2013.811.0010

Código nº 55448

VISTOS ETC,

Intimem-se os requeridos para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar 

acerca dos pedidos de fls. 231/237.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 
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manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54709 Nr: 3147-70.2013.811.0010

 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: VERA LÚCIA ARAÚJO NIZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Processo nº 3147-70.2013.811.0010

Código nº 54709

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 202/209.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55302 Nr: 3706-27.2013.811.0010

 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: MARIA DE FATIMA SILVA DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3706-27.2013.811.0010

Código nº 55302

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 211/216.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55420 Nr: 3818-93.2013.811.0010

 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: MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3818-93.2013.811.0010

Código nº 55420

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 196/203.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54928 Nr: 3352-02.2013.811.0010

 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: CELMA RIBEIRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Processo nº 3352-02.2013.811.0010

Código nº 54928

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 97/104.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55210 Nr: 3618-86.2013.811.0010

 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: IRENY FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3618-86.2013.811.0010

Código nº 55210

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 201/207.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55186 Nr: 3594-58.2013.811.0010

 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: CÁCIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3594-58.2013.811.0010

Código nº 55186

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 183/190.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55428 Nr: 3826-70.2013.811.0010

 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: GILSON CONJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3826-70.2013.811.0010

Código nº 55428

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 193/199.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54711 Nr: 3149-40.2013.811.0010

 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: MARIA FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3149-40.2013.811.0010

Código nº 54711

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls.195/203.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55410 Nr: 3808-49.2013.811.0010

 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: IANARIA TABOSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº 3808-49.2013.811.0010

Código nº 55410

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 200/206.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58150 Nr: 2186-95.2014.811.0010

 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 APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 2186-95.2014.811.0010

Código nº 58150

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 190/202 e fls. 203/205.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55192 Nr: 3600-65.2013.811.0010

 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: MÁRCIA MARIA DA COSTA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 
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OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Karina Oliveira Miranda - OAB:8.567-B, VICTOR MEIRA 

BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3600-65.2013.811.0010

Código nº 55192

VISTOS ETC,

Intimem-se os requeridos para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar 

acerca dos pedidos de fls. 231/238.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56788 Nr: 1143-26.2014.811.0010

 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: APARECIDO DONIZETI RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 Processo nº 1143-26.2014.811.0010

Código nº 56788

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 193/203 e fls. 204/206.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55312 Nr: 3716-71.2013.811.0010

 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: Simony da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3716-71.2013.811.0010

Código nº 55312

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls.195/203.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54713 Nr: 3151-10.2013.811.0010

 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: MAILSA COUTINHO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3151-10.2013.811.0010

Código nº 54713

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 210/217.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55007 Nr: 3430-93.2013.811.0010

 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: NAIR DOURADO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº 3430-93.2013.811.0010

Código nº 55007

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 209/216.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55194 Nr: 3602-35.2013.811.0010

 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: ELZA FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3602-35.2013.811.0010

Código nº 55194

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 182/189.
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Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55216 Nr: 3624-93.2013.811.0010

 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: NUBIA MENDONÇA VALADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3624-93.2013.811.0010

Código nº 55216

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 184/188.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57644 Nr: 1842-17.2014.811.0010

 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: JAINE CLEIRE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Processo nº 1842-17.2014.811.0010

Código nº 57644

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 181/213 e fls. 214/216.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54896 Nr: 3324-34.2013.811.0010

 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: SILMA BARBOSA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3324-34.2013.811.0010

Código nº 54896

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 199/206 e fls. 207/214.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55208 Nr: 3616-19.2013.811.0010

 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: IRACEMA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº 3616-19.2013.811.0010

Código nº 55208

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 181/188.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55228 Nr: 3636-10.2013.811.0010

 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: ILDA CORREIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3636-10.2013.811.0010

Código nº 55228

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 205/212.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55405 Nr: 3803-27.2013.811.0010

 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: CÂNDIDA ALVES DA GRASSIA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3803-27.2013.811.0010

Código nº 55405

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 199/206.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55409 Nr: 3807-64.2013.811.0010

 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: JULIETT MOURA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3807-64.2013.811.0010

Código nº 55409

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 199/203.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55456 Nr: 3854-38.2013.811.0010

 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: VALDETE DOS SANTOS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Karina Oliveira Miranda - OAB:8.567-B, Victor Meira 

Borges - OAB:12033/MT

 Processo nº 3854-38.2013.811.0010

Código nº 55456

VISTOS ETC,

Intimem-se os requeridos para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar 

acerca dos pedidos de fls. 223/230.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56785 Nr: 1140-71.2014.811.0010

 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: Eric Edras de Souza Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 1140-71.2014.811.0010

Código nº 56785

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 220/234 e fls. 235/237.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109034 Nr: 738-48.2018.811.0010

 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: RMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, diante documentação acostada aos autos e nos termos 

da cota ministerial (ref. 08), JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

AUTORIZAR o depósito do cheque nº 126209, Banco n° 748, agência n° 

100, Bansicredi, no valor de R$ 10.700,88 (dez mil e setecentos reais e 

oitenta e oito centavos) na conta corrente n° 00045047-6, operação 13, 

agência 1248, Caixa Econômica Federal, de titularidade da menor Ana 

Luísa Souza Moreli, ficando, contudo, condicionado eventual levantamento 

dos valores até que a infante atinja a maior idade, ou, por meio de prévia 

autorização judicial.Expeça-se o competente alvará.Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado e nada mais postulado, certifique-se e 

arquive-se o feito com baixas na distribuição. Sem custas em face da 

g r a t u i d a d e  d a 

justiça.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 12 de 

março de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110854 Nr: 1578-58.2018.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIRLEY ALVES DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, e levando-se em conta as razões expendidas na 

petição inicial, os documentos que a acompanham, bem como a 

constituição em mora do requerido, DEFIRO A LIMINAR de busca e 

apreensão do veículo “marca VOLKSWAGEN, modelo SPACECROSS 1.6 

8v(I-Motion) (TotalFlex), ano de fabricação 2012, cor BRANCA, placa nº 

OAY1713, chassi nº 8AWPB45Z2CA540464”, nos termos do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110749 Nr: 1538-76.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OSENY LOPES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1538-76.2018.811.0010

Código 110749

Requerente: Maria Oseny Lopes Pinheiro

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

VISTOS ETC,

 Trata-se de “Ação ordinária de Aposentadoria por Invalidez” pleiteado por 

Maria Oseny Lopes Pinheiro, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.

Antes de apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo 

irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC.

Verifico que a requerente não juntou o requerimento administrativo 

indeferido do benefício previdenciário pleiteado.

Logo, cabe ao requerente emendar a inicial no sentido de trazer aos autos 

o requerimento INDEFERIDO, documento este indispensável à propositura 

da presente ação.

Assim, intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias e apresente o requerimento administrativo do benefício ora 

pleiteado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 12 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110644 Nr: 1489-35.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 330, 

inciso III, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso I, do mesmo diploma legal.Isento de custas processuais.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

devidas.Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 12 

de março 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 88794 Nr: 768-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACKSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 Vistos em correição.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/03/2018 às 17h00min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 26386 Nr: 2995-95.2008.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVA OLIVEIRA, JOSELITO ALVES 

DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVES VANDERLEI 

EICKHOFF - OAB:12125-B, CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - OAB:9.581, 

EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO - OAB:9.581/MT

 a)RECONHEÇO E PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL, referente ao crime tipificado no artigo 180, cabeça, do Código 

Penal em face do réu GILMAR SILVA OLIVEIRA, e por consequência, 

JULGO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, com fulcro nos artigos 109, inc. IV 

c/c 107, inc. IV, 1ª figura c/c 114, inc. II, todos, do Código Penal e, por 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na 

denúncia, no que tange aos crimes tipificados nos artigos 155, §4º, inciso 

IV e 171, cabeça, ambos do Código Penal, para ABSOLVER o acusado 

GILMAR SILVA OLIVEIRA, dos tipos previstos no artigo 155, §4º, inc. IV, 

do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inc. VII, do Código de Processo 

Penal e no artigo 171, cabeça, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, 

inc. II, V e VII, do Código de Processo Penal, nos termos da 

fundamentação supra.b)RECONHEÇO E PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, referente aos crimes tipificados nos 

artigos 155, §4º, inc. IV, 171, cabeça, e 180, cabeça, todos, do Código 

Penal em face do réu JOSELITO ALVES DA SILVA JÚNIOR, e por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, com fulcro nos artigos 

109, inc. III c/c artigo 115, (referente aos crimes de furto e estelionato) e 

artigo 109, inc. V c/c artigo 115 (referente ao crime de receptação), 

ambos, c/c art. 107, inc. IV, 1ª figura c/c 114, inc. II, todos, do Código 

Penal.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se as 

baixas e anotações devidas.Sem custas.Ciência ao Ministério Público e às 

Defesas dos réus.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-86.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 12036256 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-63.2017.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS BESSA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000861-63.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 94, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 13 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SOUZA DA CRUZ (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)

 

Certidão Processo n. 1000733-43.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 94, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 13 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-04.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO JOSE BOLZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCA BRASIL EDUCACAO A DISTANCIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (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. 12180936 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12181585 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELDA SENA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12182353 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TAMARIS SCHNOOR (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE MORAIS PADIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 11886611 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000824-36.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 94, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 13 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000785-39.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 94, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 13 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-90.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000898-90.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376, 85 e taxa judiciária no valor de R$ 

237, 07, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 13 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-89.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000814-89.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 94, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 13 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MOURA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000829-58.2017.8.11.0010 REQUERENTE: EDMAR DA SILVA REZENDE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. EDMAR DA 

SILVA REZENDE, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente 

Reclamação em desfavor do BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, 

devidamente qualificado no feito, sendo que, através do petitório 

colacionado nos autos, noticia-se o pagamento do débito, autorizando-se, 

desse modo, a extinção da presente demanda judicial. P O S T O I S T O, e 

por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o inc. II do 

art.924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores depositados nos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. Após, 

ao arquivo, com as anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA DE JESUS CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000825-21.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CREUSA MARIA DE JESUS 

CAVALCANTE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

CREUSA MARIA DE JESUS CAVALCANTE, devidamente qualificado nos 

autos, ajuizou a presente Reclamação em desfavor do BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A, devidamente qualificado no feito, sendo que, 

através do petitório colacionado nos autos, noticia-se o pagamento do 

débito, autorizando-se, desse modo, a extinção da presente demanda 

judicial. P O S T O I S T O, e por tudo mais que dos autos consta, com 

arrimo no que dispõe o inc. II do art.924 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores 

depositados nos autos, mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. Expeça-se o necessário. Após, ao arquivo, com as anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO NEVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE SOUSA REGO OAB - PA22818 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000004-17.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME REQUERIDO: MARCO ANTONIO NEVES DA SILVA Vistos. 

JOÃO ROBSON CUNHA COMÉRCIO-ME (JOANITA BIJUTERIAS), 

devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente Reclamação em 

desfavor de MARCO ANTÔNIO NEVES DA SILVA, devidamente qualificado 

no feito, sendo que, através do petitório colacionado nos autos, noticia-se 

o pagamento do débito, autorizando-se, desse modo, a extinção da 

presente demanda judicial. P O S T O I S T O, e por tudo mais que dos 

autos consta, com arrimo no que dispõe o inc. II do art.924 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento 

dos valores depositados nos autos, mediante a expedição do competente 

Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. Após, ao arquivo, com as 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-32.2017.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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 JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000779-32.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ALISSON PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. ALISSON PEREIRA 

DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente 

Reclamação em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, devidamente 

qualificado no feito, sendo que, através do petitório colacionado nos 

autos, noticia-se o pagamento do débito, autorizando-se, desse modo, a 

extinção da presente demanda judicial. P O S T O I S T O, e por tudo mais 

que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o inc. II do art.924 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, autorizando que a parte reclamante proceda 

ao levantamento dos valores depositados nos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. Após, 

ao arquivo, com as anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010144-93.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010144-93.2014.8.11.0010 EXEQUENTE: EUGENIO ALVES EXECUTADO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Noticiam as partes o 

pagamento do débito exequendo, autorizando-se, desse modo, a extinção 

da presente demanda judicial. Isto posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que 

a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores depositados nos 

autos, liberando-se, em seguida, o valor excedente depositado, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. Após, 

ao arquivo, com as anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000975-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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 JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000975-02.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. CLEITON 

RODRIGUES NASCIMENTO ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, alegou a parte promovente que é 

cliente na linha pré-paga com a promovida e quando foi efetuar uma 

compra verificou que seu nome havia sido negativado. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

11798037. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 11791228 e 

impugnação à contestação foi apresentada na ID 11817897. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a falha no 

fornecimento dos serviços da parte promovida, a excludente de 

culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 90,87, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas telas de sistemas (ID 

11798037, fl. 6., 7, 8 e 9), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 10211513), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 
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capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo posterior (ID 10211513), não afaste o dano 

moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em 

patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela 

exclusão da condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 

385, do STJ, ou, alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em 

tela, incontroverso que o autor possui outras inscrições restritivas. No 

entanto, todas as demais anotações são posteriores àquela procedida 

pela demanda, com o que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. 

Tangente ao valor arbitrado, este comporta redução. As inscrições 

posteriores devem ser levadas em conta apenas para reduzir o montante 

indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor 

é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, sopesando estes critérios 

e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$ 90,87), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00. 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$ 90,87 (noventa 

reais e oitenta e sete centavos); b) condenar a parte promovida pagar à 

parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três 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 (09/01/2017, ID 

10211513) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ABADIA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000934-35.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ANGELA ABADIA APARECIDO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. ANGELA ABADIA APARECIDO 

ajuizou ação indenizatória em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I. Em síntese, alegou 

que não tem relação contratual com a parte promovida que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 11738925 e arguiu preliminar de incompetência por necessidade de 

perícia. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano 

moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 11791248. A 

impugnação à contestação apresentada na ID 11802475. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Incompetência em razão da matéria. Complexidade da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. No 

caso concreto, por ser desnecessária a produção de prova pericial, 

rejeita-se a preliminar arguida. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 509,84, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático provatório disponível nos 

autos, mormente quanto a contratação juntada na ID 11738927, nota-se 

que a parte promovida apresentou Ficha Cadastral da Natura, 

supostamente assinada pela parte promovente, bem como o instrumento 

de Cessão de direitos de operações e outras avenças tendo a promovida 

como cessionária do crédito da cedente Natura. Ademais, não há nos 

autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito 

(art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da 

dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa promovida. 

Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura da parte 

promovente, no caso em exame, considero-a como autentica a referida 

rubrica diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 
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411, inciso III, do CPC). Diante do contexto comprobatório dos autos, 

reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida e, 

consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar improcedente os pedidos 

da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, arquive-se. 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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000428-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MATIAS XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 12192533 

foram interpostos fora do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 12192533 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RIVA DE CAMPOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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 JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001020-06.2017.8.11.0010 REQUERENTE: EDSON RIVA DE CAMPOS 

ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. EDSON RIVA DE 

CAMPOS ALVES ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BRADESCO S.A.. Em síntese, alegou que desconhece o débito com a 

promovida que ensejasse a negativação de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, pois já foi cliente da promovida e já teria cancelado 

sua conta com a promovida. Ao final, postulou a indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 11793902 e arguiu preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 11791116 e impugnação à 

contestação foi apresentada na ID 11791116. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida. Assim, estando delimitado o conflito, 

passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 2.238,92, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que a promovida não juntou defesa para justificar o débito. 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O 

dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na 

esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

10443162), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que há restritivo pré-existente, 

mas este encontra-se sub judice. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

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 dos débitos 

de R$ 2.238,92 (dois mil e duzentos e trinta e e oito reais e noventa e dois 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 521 de 795



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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CARTOES SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT0003589A (ADVOGADO)

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-91.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CESAR FERREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000109-91.2017.8.11.0010 REQUERENTE: HENRIQUE CESAR FERREIRA 

SOBRINHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Recebo o presente recurso em seu efeito 

suspensivo, deferindo a gratuidade. Intimem-se a parte recorrida para, 

querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões, e/ou caso já 

tenham sido apresentadas, encaminhem-se os presentes autos para a 

Egrégia Turma Recursal para a soberana apreciação do recurso cível 

interposto. Tomem-se as demais providências de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-65.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CATIUSE DE SOUZA BARBOSA (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 JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000738-65.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CATIUSE DE SOUZA 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Recebo o 

presente recurso em seu efeito suspensivo, deferindo a gratuidade. 

Intimem-se a parte recorrida para, querendo, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões, e/ou caso já tenham sido apresentadas, encaminhem-se 

os presentes autos para a Egrégia Turma Recursal para a soberana 

apreciação do recurso cível interposto. Tomem-se as demais providências 

de estilo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-64.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA TEIXEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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 JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000902-64.2016.8.11.0010 REQUERENTE: NILVA TEIXEIRA OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Recebo o presente recurso em seu efeito suspensivo, deferindo a 

gratuidade. Intime-se a parte recorrida para, querendo, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões, e/ou caso já tenham sido apresentadas, 

encaminhem-se os presentes autos para a Egrégia Turma Recursal para a 

soberana apreciação do recurso cível interposto. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON WAGNEI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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 JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000902-30.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CELSON WAGNEI DE MORAES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Recebo o presente recurso 

em seu efeito suspensivo, deferindo a gratuidade. Intime-se a parte 

recorrida para, querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões, 

e/ou caso já tenham sido apresentadas, encaminhem-se os presentes 

autos para a Egrégia Turma Recursal para a soberana apreciação do 

recurso cível interposto. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARJORA CRISTINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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 JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000795-83.2017.8.11.0010 REQUERENTE: MARJORA CRISTINA DA 

SILVA SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Recebo o 

presente recurso em seu efeito suspensivo, deferindo a gratuidade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões, e/ou caso já tenham sido apresentadas, encaminhem-se 

os presentes autos para a Egrégia Turma Recursal para a soberana 

apreciação do recurso cível interposto. Tomem-se as demais providências 

de estilo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-60.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)
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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 JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000609-60.2017.8.11.0010 REQUERENTE: MARCOS GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Recebo o 

presente recurso em seu efeito suspensivo, deferindo a gratuidade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões, e/ou caso já tenham sido apresentadas, encaminhem-se 

os presentes autos para a Egrégia Turma Recursal para a soberana 

apreciação do recurso cível interposto. Tomem-se as demais providências 

de estilo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MESTE ALVES (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 JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000724-81.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JOSUE MESTE ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Recebo o presente recurso em seu efeito 

suspensivo, deferindo a gratuidade. Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões, e/ou caso já 

tenham sido apresentadas, encaminhem-se os presentes autos para a 

Egrégia Turma Recursal para a soberana apreciação do recurso cível 

interposto. Tomem-se as demais providências de estilo. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-28.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000637-28.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ITAMAR LOPES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Recebo o presente recurso em seu efeito 

suspensivo, deferindo a gratuidade. Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões, e/ou caso já 

tenham sido apresentadas, encaminhem-se os presentes autos para a 

Egrégia Turma Recursal para a soberana apreciação do recurso cível 

interposto. Tomem-se as demais providências de estilo. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-83.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAELE SILVA OAB - SP0367381A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010263-83.2016.8.11.0010 REQUERENTE: LUIS HENRIQUE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos. 

Intime-se a parte devedora para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento da condenação, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Novo Código de 

Processo Civil. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-65.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. 12199329 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000173-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VILA NOVA CORREIA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a carta precatória juntada 

no id n. 12200422

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM BATISTA NETA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000909-22.2017.8.11.0010 REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: CARMEM BATISTA NETA Vistos. Defiro o pedido 

de suspensão processual, formulado pela parte reclamante, pelo prazo de 

60 (sessenta) dias. Após, intime-se a parte reclamante, para no prazo de 

05 (cinco) dias, para requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento processual. Tomem-se as demais providências 

de estilo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 523 de 795



CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000530-81.2017.8.11.0010 REQUERENTE: RODRIGO BACA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte reclamante para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se quanto o petitório da parte reclamada, requerendo o 

que entender de direito. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON WAGNEI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. 12123264 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000851-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CAMARGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000851-19.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ELZA CAMARGO DOS 

SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Certifique-se a 

secretaria quanto ao transito em julgado da sentença proferida nos autos. 

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo. Tomem-se 

as demais providências. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (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 JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000098-62.2017.8.11.0010 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA FERRAZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Intime-se a parte devedora para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento da condenação, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Novo Código de 

Processo Civil. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 33338 Nr: 2275-07.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIEL NERVIS MAJOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATEUS, FRIGORIFICO QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Lima Camargo - 

OAB:293.400/SP, Fernando Arruda Ramos da Silva - OAB:347.846/SP, 

JOSÉ GUILHERME JUNIOR - OAB:2615

 Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do Ofício 

de fls. 421/425.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001017-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA AMARO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001017-51.2017.8.11.0010 REQUERENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - 

ME REQUERIDO: LUCIANA AMARO DA SILVA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. A parte autora no ato da audiência de 

conciliação requereu o prazo de 10 (dez) dias para informar o endereço 

correto da parte promovida. Posteriormente, vislumbro que o Autor não 

realizou a juntada, quedando-se inerte. Ante o exposto, considerando que 

a parte reclamante não promoveu ato que lhe competia, em face da sua 

inércia, com fundamento no Art. 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. 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. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-82.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA MARIA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE LIMA MARTINS OAB - PI13269 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000226-82.2017.8.11.0010 REQUERENTE: NEUMA MARIA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

Vistos. Sem relatório (art. 38, in fine da Lei nº 9.099/95). DECIDO. 

Observa-se que a causa em exame ostenta complexidade em razão da 

prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de perícia 

datiloscopia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de 

Processo Civil, justamente para apurar se a assinatura aposta na 

apresentada pela Reclamada é da Reclamante, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal que cerca os 

procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante determina a 

norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95. Conforme se extrai dos autos a 

Reclamante nega que tenha formalizado qualquer dívida e qualquer 

relação jurídica com a Reclamada. Nessa esteira, a reclamação em 

epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 
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ordinárias. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito o presente feito. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 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. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-91.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000842-91.2016.8.11.0010 REQUERENTE: M. R. TRANSPORTE DE 

PACIENTES LTDA. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, 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 301 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA em 

desfavor de MUNICÍPIO DE JACIARA - MT. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em síntese, 

sustenta a parte reclamante que é credora da parte reclamada, em relação 

a serviços prestados de transporte, requerendo o recebimento no valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais). Analisando detidamente os autos, bem como 

provas trazidas na audiência de instrução e argumentos em inicial e 

contestação, tenho que a dívida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

restou devidamente comprovada, mormente porque a reclamante 

comprova a origem do crédito com a efetiva prestação dos serviços 

contratados pela reclamada. Partindo dessas premissas, tenho que a 

condenação da reclamada é a medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na peça inicial, para CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante a importância de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, 

CTN), a contar a partir da primeira apresentação do cheque (24/05/2011), 

e assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO 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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000731-73.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Sem relatório (art. 38, in fine da Lei nº 

9.099/95). 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. 

Nos termos do art. 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Segundo o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”, 

sendo o caso de homologar-se o pleito. Pelo exposto, para que produza 

os seus efeitos jurídicos e legais, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-31.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARQUES DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODIOMAR CORREIA DA SILVA 81957068191 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001180-31.2017.8.11.0010 REQUERENTE: HELENA MARQUES DOURADO 

REQUERIDO: CLODIOMAR CORREIA DA SILVA 81957068191 Vistos, etc. 

As partes informaram por meio da petição digitalizada, 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. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000761-11.2017.8.11.0010 REQUERENTE: GISELE SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório. 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 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO A empresa que lançou o nome da parte 

Reclamante nos órgãos de proteção ao credito é Bradesco Financiamento. 

Desta forma indefiro a preliminar suscitada em tal sentido. INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, posto que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. MÉRITO Registro, inicialmente, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que 

o presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

pois não tem nenhuma pendência com a requerida. No documento 

acostado nos autos ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

reclamante pela reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência 

de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Uma vez 

comprovado o pagamento nos autos, não há como imputar à parte 

Reclamante eventual falha no repasse do valor. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome da parte requerente nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há 

dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que o reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 8.000,00. 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;1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Oficie-se o SCPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da 

parte Reclamante daqueles anais, relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 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. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106909 Nr: 1596-55.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micheli da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84734 Nr: 4522-77.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilzete dos Santos Martins Alexandre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Adhemar de Brito Figueira Peres - OAB:11203/MT, 

acerca da Juntada de Laudo Médico Pericial de ref: 63, para requerer o 

que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 107445 Nr: 1831-22.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana de Souza Rubin - 

OAB:16490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a 

petição inicial.DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A 

concessão da gratuidade da justiça não impede que a parte contrária 

possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação 

instruída com os elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.Por 

outro lado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência/provisória, pois apesar 

da documentação apresentada, o requerido pela parte autora enseja 

providência de difícil reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, 

do NCPC....Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte Ré 

para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), 

advertindo-a que a ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 

334 e 344).A citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inc. III, 

do Novo Código de Processo Civil. No mesmo ato, INTIME-SE a requerida 

para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio 

valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e 

teses levantadas na contestação.Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do NCPC fica vedado 

o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do NCPC.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 76641 Nr: 549-17.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Luciano Caetano Reis, Anderson 

Caetano Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os valores irrisórios bloqueados conforme cópia bacen 

anexa evento 20, impulsiono ao DJE para proceder a intimação da parte 

autora, a fim de que indique bens passíveis de penhora da executada, sob 

pena de extinção do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97582 Nr: 5431-85.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irenita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Silvia Cristina Giraldelli, para se manifestar a 

respeito da Juntada de Laudo de Estudo Socioeconômico de ref: 16 e 

Juntada de Laudo Médico de ref: 22, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81956 Nr: 2921-36.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely Farias de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros 

Bradesco Seguradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO - OAB:MG 103709, Wesley Manfrin Borges - 

OAB:8.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Vistos etc.

 Analisando detidamente os autos noto que a Magistrada que remeteu o 

feito a esta Comarca, a Excelentíssima Dra. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda, é irmã do juiz da 1ª Vara de Juara, para qual o processo em tela 

foi distribuído, situação que atrai o art. 147 do CPC/2015, in verbis:

 “Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, 

em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que 

conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o 

segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.”

 Diante disso, resta evidente a impossibilidade legal para este magistrado 

processar e julgar o feito, razão pela qual DECLARO-ME IMPEDIDO, nos 

termos do art. 147 do CPC/2015 e cancelo a audiência designada para o 

dia 13/03/2018.

Remetam-se os autos ao respectivo Substituto Legal, com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Cumpra-se intimando-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106388 Nr: 1344-52.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Briuna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora , querendo apresentar quesitos e 

assistente técnico, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 80542 Nr: 2191-25.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

para que se manifeste acerca da Juntada de Laudo Médico Pericial de ref: 

40, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91127 Nr: 2254-16.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bonsucesso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora para manifestar acerca da 

petição de referência 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89190 Nr: 1261-70.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A Martins Azoia - ME, Antonio Aparecido 

Martins Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o autor acerca do mandado e certidão do oficial de justiça de 

ref.25, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97199 Nr: 5241-25.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO DE FREITAS ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initimar o autor acerca do mandado e certidão de referência 19, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84455 Nr: 4373-81.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Sokano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Marcos Cavalieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca do mandado e certidão do oficial de justiça 

de ref. 23, requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99919 Nr: 6629-60.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Filho e Cia Ltda - ME, Jose Vitorino de 

Oliveira Filho, Jeverson Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que mesmo citados para promoverem o pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias,ou apresentarem embargos no 

mesmo prazo, os requeridos deixaram transcorrer o prazo sem 

manifestação (mandado e certidão de ref. 15, juntados em 17/11/2017). 

Ante o exposto, impulsiono ao autor para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73793 Nr: 3083-65.2015.811.0018

 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: Joni Antonio Reolon, Clarice Reolon Crecchi, Pedro 

Reolon, Jacira Reolon, Marli Reolon, Joselina Reolon, Heitor Reolon, Ilaine 

Reolon, Joviliane Reolon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves Reolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudineia de Oliveira - 

OAB:10845, Élcio Lima do Prado - OAB:4.757/MT, ROBSON DUPIM 

DIAS - OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854, Silvio 

Luiz de Oliveira - OAB:3546-A, Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação das partes para ciência acerca da juntada de ofício 

de ref. 111, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90079 Nr: 1713-80.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Santana 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:

 Vistos, etc.

Ante o teor do pedido de ref. 09, no qual a parte requerente informa que 

entrou em composição amigável com a parte requerida, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil, “proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Comunique-se o Cartório Distribuidor.

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.

Intime-se por DJE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102880 Nr: 8227-49.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Gomes Mariano

 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:

 Diante disso, considerando que a requerente não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, 

ausente então a petição inicial de requisito necessário para a propositura 

da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes pela parte autora, 

devendo o cartório distribuidor proceder conforme determina a CNGC/MT. 

P.R.I.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84975 Nr: 4671-73.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Domingos Zauza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Faria de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63491 Nr: 908-35.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Macedo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:

 Intimar os patronos das partes acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 03/05/2018, às 08:00 

horas no CEJUSC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75431 Nr: 3880-41.2015.811.0018

 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: Elcio Lima do Prado, Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa de Fátima Palma Wilke, Ricardo Wilke, 

Antonio Caetano Simão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 75431

D E C I S Ã O

Considerando que os requeridos , foi citados conforme ARs juntados às 

fls. 209, deixando transcorrer o prazo para resposta “in albis”, 

CONSIDERO-A REVEL, nos termos do art. 344 do NCPC.

Ademais, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69783 Nr: 1188-69.2015.811.0018
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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: Delaide Alves de Almeida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844-SP

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, confirmo a liminar concedida nos autos 

e julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, confirmando a tutela 

antecipada concedida às f. 43/45.DECLARO a inexistência de negocio 

jurídico entre a parte requerente e requerida, notadamente quanto ao 

contrato nº 232153966, no valor de R$ 3.684,69 (três mil e seiscentos e 

oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) que está sendo 

descontado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 113,12 (cento e treze reais 

e doze centavos).CONDENO a requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requerente, 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC 

a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ).CONDENO o requerido em 

restituição em dobro dos valores descontados indevidamente referente ao 

contrato aqui declarado inexistente, devendo ser atualizados 

monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data da 

citação.Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 

10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC/15.EXPEÇA-SE oficio ao INSS para cessar definitivamente os 

descontos do benefício da parte autora, em relação ao contrato declarado 

inexistente nesta sentença.Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

anotações baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88916 Nr: 1116-14.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Jaqueline de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Torsi de Oliveira - 

OAB:21421/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:11877-A/MT, Flaviano Bellinati Garcia Perez - 

OAB:24102-B/PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 Código nº 88916

DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70281 Nr: 1394-83.2015.811.0018

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Queila Silva do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILIOMAR ARAUJO DE LIMA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido de f. 114, eis que esgotados todos os meios de 

localização do requerido.

 Cite-se a parte requerida por edital para oferecer defesa, no prazo da Lei, 

advertindo-a que a ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 

334 e 344).

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem contestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Após, concluso para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72371 Nr: 2395-06.2015.811.0018

 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: Erai Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fernando 

Maggi Scheffer, Jose Maria Bortoli, Bom Futuro Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin 

Paes de Barros, Mandala- Empreendimentos Imobiliarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Torbay Gorayeb - 

OAB:6351

 .Desta forma, deferindo a produção de provas requeridas nos autos, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 10.05.2018 

às 13h30min.A prova incidirá sobre os pontos controvertidos fixados na 

decisão de fls. 274.Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, sob a pena de preclusão.As 

testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do 

artigo 455 do NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 

(três) da data da audiência, comprovante de intimação e recebimento.Nos 

demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios para 

diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo como 

desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha arrolada 

pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa em 

função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita.Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado).Proceda-se as intimações necessárias.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66518 Nr: 3394-90.2014.811.0018

 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: Getulio Vilela de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Raizer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.Intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumprir a decisão de fls. 617/618, corrigindo o valor da causa e 

RECOLHENDO AS CUSTAS INCIDENTES, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.Cumprida a presente determinação, com a juntada das 

custas adimpl idas,  venham os autos conclusos para 

saneamento.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66524 Nr: 3398-30.2014.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getulio Vilela de Figueiredo, RIOPEC - RIO SANGUE 

PECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ricardo Borba Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andyra Piovesan Moreira De 

Souza - OAB:11.815/MT, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.Intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumprir a decisão de fls. 464/465, corrigindo o valor da causa e 

RECOLHENDO AS CUSTAS INCIDENTES, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.Cumprida a presente determinação, com a juntada das 

custas adimpl idas,  venham os autos conclusos para 

saneamento.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66522 Nr: 3397-45.2014.811.0018

 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: Getulio Vilela de Figueiredo, RIOPEC - RIO SANGUE 

PECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Sebastião Moreira de Souza, Marlete 

Piovezan de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andyra Piovesan Moreira De 

Souza - OAB:11.815/MT, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.Intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumprir a decisão de fls. 464/465, corrigindo o valor da causa e 

RECOLHENDO AS CUSTAS INCIDENTES, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.Cumprida a presente determinação, com a juntada das 

custas adimpl idas,  venham os autos conclusos para 

saneamento.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 8102 Nr: 1772-93.2002.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Rosa Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Rodrigues Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

 Intimar o patrono da parte requerida Dr. Bruno Ricardo Barela Iori, quanto 

ao desarquivamento dos autos, bem como para requerer o que de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106587 Nr: 1469-20.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocivaldo Leite Lourenço, Rosimar do 

Nascimento Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Recebo a inicial e documentos que a acompanham, vez que atendidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.

Cite-se a parte Executada para que, em 15 (quinze) dias, satisfaça a 

obrigação, entregando a coisa assumida no título executivo ou, seguro o 

juízo, apresentar embargos (art. 806 do CPC).

Fixo a título de multa, por dia de atraso, o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que passa a ser 

devido após o transcurso do prazo para a entrega da coisa ou a 

apresentação de embargos (art. 806,§2º do CPC).

Desde já fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sendo que 

serão reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento pela parte 

Executada.

Do mandado de citação constará ordem de busca e apreensão, cujo 

cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a 

obrigação no prazo que lhe foi designado (art. 806,§2º do CPC).

 Defiro desde já, se necessário, os benefícios do artigo 212 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74695 Nr: 3535-75.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin, Miriam Venancio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor da Silva Dantas - 

OAB:19755, Janaína Braga de Almeida - OAB:13.701, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e vislumbrando que os elementos 

constantes dos autos são suficientes ao prosseguimento da execução e 

presentes as condições do artigo 783 do CPC, REJEITO a presente 

Exceção de Pré-executividade oposta por MIRIAN VENANCIO PINHEIRO e 

julgo-as improcedentes, por consequência, determino o regular 

prosseguimento da execução, até final e integral satisfação da dívida 

exequenda. Deixo de condenar os excipientes/executados no pagamento 

de custas e honorários por serem incabíveis na espécie.Outrossim, 

intime-se o Exequente para dar prosseguimento ao feito, postulando o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65897 Nr: 2965-26.2014.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Honorio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294 B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 DEFIRO o pedido de fls. 109/110.

Proceda-se a busca de endereço do executado nos sistemas 

conveniados do TJMT.

Sendo encontrado endereço diverso do já constante nos autos, cite-se. 

Caso contrário, manifeste-se o exequente no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67888 Nr: 248-07.2015.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nadyr Gabrieli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - 

Unidade de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:14594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional de Mato Grosso - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 530 de 795



 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pedido exordial, e 

concedo a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora 

emita a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da impetrante, 

referente à CDA 12803000589-90 objeto da Ação de Execução Fiscal nº. 

1960-52.2013.811.0018 – Código 10634, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Custas ex lege.Honorários incabíveis.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106548 Nr: 1439-82.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Frederich de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thaylla 

Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 106548

D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

I - Cite-se a parte requerida, expedindo-se de plano o competente 

mandado (de pagamento, de entrega da coisa ou para a execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, conforme o caso) para que, no prazo 

de 15 dias, cumpra a obrigação devida, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios equivalentes à 5% do valor atribuído à causa (art. 

701 do NCPC).

II - Consigne-se no mandado que, no referido prazo, a parte requerida 

poderá oferecer embargos à ação monitória nos próprios autos, 

independentemente de prévia segurança do juízo, que suspenderão a 

eficácia do mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em executivo (arts. 701 § 2° e 702 § 4º, do NCPC).

 III - No caso de cumprimento tempestivo do mandado, fica a parte 

requerida isenta das custas processuais (art. 701, § 1º do NCPC).

IV - Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66171 Nr: 3160-11.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes do Nascimento Camara da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, determino a liquidação do título 

executivo judicial, a realizar-se por arbitramento na forma do art. 509, inc. 

I, do NCPC.Intimem-se as partes para apresentarem pareceres ou 

documentos elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, visando a 

liquidação. Não havendo apresentação de documentos ou, sendo esses 

não elucidativos, venham os autos conclusos para a nomeação de perito, 

nos exatos termos do art. 510 do NCPC.Cadastre-se os advogados 

conforme requerido na petição de ref: 29, excluindo os antigos 

procuradores.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66167 Nr: 3156-71.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artur Bidolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66167

DESPACHO

Cumpra-se na integra a decisão de fls. 84, intimando o Banco do Brasil 

para apresentar parecer ou documentos elucidativos, no prazo de 30 

(trinta) dias, visando a liquidação da sentença.

Após, volte-me concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66170 Nr: 3159-26.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Amado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66170

DESPACHO

Cumpra-se na integra a decisão de fls. 78, intimando o Banco do Brasil 

para apresentar parecer ou documentos elucidativos, no prazo de 30 

(trinta) dias, visando a liquidação da sentença.

Após, volte-me concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66174 Nr: 3163-63.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maquesoel Aparecido Bittencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66174

DESPACHO

Cumpra-se na integra a decisão de fls. 78, intimando o Banco do Brasil 

para apresentar parecer ou documentos elucidativos, no prazo de 30 

(trinta) dias, visando a liquidação da sentença.

Após, volte-me concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66175 Nr: 3164-48.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ramos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, recebo a petição inicial e defiro o 

parcela de custas inicias em 06 (seis) vezes.Por orientação do Oficio 

Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux determino o envio da presente decisão ao 

Departamento de Controle de Arrecadação no e-mail: dca@tjmt.jus.br , 

para os lançamentos necessário quanto ao parcelamento das custas 

processuais.No mais, determino a liquidação do título executivo judicial, a 

realizar-se por arbitramento na forma do art. 509, inc. I, do 

NCPC.Intimem-se as partes para apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, visando a liquidação. Não 

havendo apresentação de documentos ou, sendo esses não elucidativos, 

venham os autos conclusos para a nomeação de perito, nos exatos 

termos do art. 510 do NCPC.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66168 Nr: 3157-56.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66168

DESPACHO

Cumpra-se na integra a decisão de fls. 108, intimando o Banco do Brasil 

para apresentar parecer ou documentos elucidativos, no prazo de 30 

(trinta) dias, visando a liquidação da sentença.

Após, volte-me concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66172 Nr: 3161-93.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zue Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66172

DESPACHO

Cumpra-se na integra a decisão de fls. 82, intimando o Banco do Brasil 

para apresentar parecer ou documentos elucidativos, no prazo de 30 

(trinta) dias, visando a liquidação da sentença.

Após, volte-me concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66177 Nr: 3166-18.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz Geraldo Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, recebo a petição inicial e defiro o 

parcelamento de custas inicias em 06 (seis) vezes.Por orientação do 

Oficio Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux determino o envio da presente 

decisão ao Departamento de Controle de Arrecadação no e-mail: 

dca@tjmt.jus.br , para os lançamentos necessário quanto ao parcelamento 

das custas processuais.No mais, determino a liquidação do título executivo 

judicial, a realizar-se por arbitramento na forma do art. 509, inc. I, do 

NCPC.Intimem-se as partes para apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, visando a liquidação. Não 

havendo apresentação de documentos ou, sendo esses não elucidativos, 

venham os autos conclusos para a nomeação de perito, nos exatos 

termos do art. 510 do NCPC.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81489 Nr: 2701-38.2016.811.0018

 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: MRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 81489

DESPACHO

Cumpra-se na integra a decisão de fls. 18.

Vista dos autos ao Ministério Público e Fazendas Públicas.

Após manifestações, intime-se a parte autora/inventariante para que 

requeira o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72762 Nr: 2565-75.2015.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: Amauri Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shirle Wilson Baglioni da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Considerando que a parte requerida, foi citada nos termos da certidão de 

f. 34, deixando transcorrer o prazo para resposta “in albis”, 

CONSIDERO-A REVEL, nos termos do art. 344 do CPC.

Ademais, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100380 Nr: 6875-56.2017.811.0018

 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: TdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 D E C I S Ã O

 Há nos autos informação de que o requerido não vem cumprindo com a 

obrigação alimentar imposta em sede liminar por este Juízo.

Assim, com a finalidade de não tumultuar o presente feito DETERMINO que 

a parte autora proceda a execução dos alimentos provisórios arbitrados 

por este Juízo, em autos apartados conforme dispõe o artigo 503,§1º do 

CPC, “in verbis”:

Art. 531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou 

provisórios.

§ 1o A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos 

fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em 

autos apartados.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77094 Nr: 747-54.2016.811.0018

 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: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGB

 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: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho o pedido inicial e, na forma do art. 

226 § 6°, da CRFB, julgo procedente a presente ação para decretar o 

divórcio do casal ora litigante, julgando extinto o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. A requerente voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja ARIZIA PEREIRA.Custas serão 

suportadas pela requerente, suspensa a exigibilidade ante a AJG. Deixo 

de condenar o requerido nas verbas de sucumbência, uma vez que não 

opôs resistência à pretensão deduzida na petição inicial:“Tendo o réu sido 

declarado revel, não se justifica a condenação do autor na verba 

honorária, haja vista a inexistência de resistência à pretensão inicial”. 

(TJ/MT, 3ª Câmara Cível, recurso de apelação cível n. 47591/2003 - Classe 

II - 20 - Comarca de Diamantino/MT, Protocolo n. 47591/2003, Data de 

Julgamento: 04-8-2004, Exmo. Sr. Des. Rel. ORLANDO DE ALMEIDA 
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PERRI).Transitada em julgado a sentença, expeça-se o competente 

mandado de averbação junto ao Cartório competente, arquivando-se, por 

conseguinte, o vertente feito.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72299 Nr: 2355-24.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Leocir Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 72299

 DESPACHO

Considerando o transito em julgado da sentença de fls. 203, e a 

inexistência de valores depositados nos autos para levantamento 

conforme certificado às fls. 226, remetam-se os autos AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71628 Nr: 2052-10.2015.811.0018

 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): Inês Manoel Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063

 Código n° 71628

DECISÃO

Diante das informações trazidas pela parte autora (fls. 30/38), de que 

passado mais de anos do transito em julgado do r. acordão que 

determinou a autarquia ré a concessão do benefício de pensão por morte 

– desde a data do requerimento administrativo, ressalvada a prescrição 

quinquenal – em favor da autora, sem que esta atendesse ao comando da 

justiça, DETERMINO:

Oficie-se IMEDIATAMENTE o setor responsável pela implantação de 

benefícios do INSS tanto em Sinop, quanto a de Cuiabá-MT para que 

implante o benefício, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

ato atentatório a dignidade da justiça.

Caso seja implantado o benefício, intime-se a parte autora para que 

apresente calculo atualizado da execução e, logo após, dê-se vista a 

Autarquia ré.

Transcorrido o prazo, sem que tenha ocorrida a referida implantação, 

certifique-se e volte-me concluso.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz de Direito -

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71953 Nr: 2201-06.2015.811.0018

 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): Alaide Rodrigues Bassiquete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gladis Eliana Bess - 

OAB:8.880

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo IMPROCEDENTE a impugnação, 

homologando o cálculo apresentado pelo Juízo (fl. 22/23) em R$ 43.154,38 

(quarenta e três mil cento e cinquenta e quatro reais e trinta e oito 

centavos), fixando o quantum debeatur, na data de 03/2015.Preclusa a 

presente decisão, requisite-se o RPV, informando ao TRF1 o valor a ser 

requisitado e a data da última atualização, cabendo ao setor competente 

daquele sodalício a apuração do montante final.Após, a retirada do (s) 

alvará (s), intime-se a parte exequente para impulsionar o feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral do crédito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75984 Nr: 220-05.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Faria de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando do Nascimento Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN 

- OAB:19378A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Diante das alegações estampadas pelas partes, verifico a necessidade de 

prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, e para tanto 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 17.04.2018 

às 16h30min.

A prova incidirá sobre a validade do título executivo diante da alegação de 

agiotagem.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). 

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 92468 Nr: 2877-80.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo Rodrigues Neto, Flavio Valerio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooper. de Crédito Rural do Vale do 

Juruena-SICREDI UNIVALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 92468Vistos e etc.A parte embargante FLAVIO VALÉRIO opôs 

embargos de declaração alegando erro material e contradição na decisão 

que rejeitou liminarmente os embargos a execução por restarem 

intempestivos. Afirma que houve erro material e contradição, na referida 

decisão, haja vista que no período de 22/05/2017 à 26/05/2017, os prazos 

processuais estavam suspensos, devido a instalação de mais 01 (uma) 

Vara Judicial nesta Comarca, com denominação 3ª Vara, conforme 

Portaria nº 21/2017-CA.Aduz que o prazo final para opor os Embargos à 

Execução transcorreu-se no dia 23/05/2017, exatamente na semana da 

instalação da referida Vara e o recibo de distribuição (Data do protocolo: 

sexta-feira, 26 de maio de 2017 15:26:09) acostado, demonstra a 

tempestividade.Compulsando os autos verifico que assiste razão ao 

embargante, razão pela qual passo a apreciar o pedido inicial. (...)FORTE 

EM TAIS FUNDAMENTOS, RECEBO os embargos de declaração e DOU 
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PROVIMENTO, para sanar o erro material e contradição apontados. Para 

tanto, considerando que os embargantes parcelaram as custas iniciais, 

conforme comprovantes de fls. 60, 71, 74, 76 e 78, recebo os embargos à 

execução no efeito meramente devolutivo, nos termos do artigo 919, caput 

do CPC, porquanto não se vislumbra a incidência das hipóteses de 

suspensão.INTIME-SE a parte embargada/exequente, por seu advogado, 

para apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 920, I do CPC.Apense-se aos autos Código 88648.Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66241 Nr: 3206-97.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Pedro Marmol Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66241

DESPACHO

Cumpra-se na integra a decisão de fls. 88, intimando o Banco do Brasil 

para apresentar parecer ou documentos elucidativos, no prazo de 30 

(trinta) dias, visando a liquidação da sentença.

Após, volte-me concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73760 Nr: 3064-59.2015.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATURA COSMÉTICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCON JUARA - DIRETOR DO PROCON DE 

JUARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

 Intime-se a impetrante para que informa nos autos se já houve julgamento 

do recurso administrativo, bem como para que informe se a liminar foi 

devida cumprida.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73320 Nr: 2801-27.2015.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lino Sant' Ana da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerente Comercial da Rede CEMAT- Juara

 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: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 S E N T E N Ç A Trata-se de mandado de segurança impetrado por LINO 

SANT’ANA DA CRUZ contra ato do GERENTE COMERCIAL DA ENERGISA 

MATO GROSSO, pretendendo a concessão de liminar com a finalidade de 

evitar o corte no fornecimento de energia.[...]. Ora, a impetrante discorda 

apenas do valor da fatura, não negando, em momento algum, que não 

consumiu energia elétrica. Sendo assim, como corolário lógico da boa-fé 

subjetiva, deveria prestar contracautela, depositando em juízo pelo menos 

o valor incontroverso, qual seja, a média das fatura anteriores.Da forma 

como agiu, a parte estaria enriquecendo ilicitamente com a chancela do 

Poder Judiciário, o que é inadmissível.No que tange à eleição da via do 

mandamus, para satisfação do direito pretendido, realmente constitui meio 

impróprio para tal demanda, pois não há direito líquido e certo a amparar a 

pretensão. Como já dito, a via estreita do mandamus não permite dilação 

probatória, já que não há fase instrutória, comportando apenas provas 

pré-constituídas, com apresentação de plano, conjuntamente com a 

petição inicial.Seria necessário para verificar a legalidade do ato aferir se 

a fatura está em consonância com o consumo ou se há equívocos a 

serem corrigidos, situação que, inegavelmente, ensejam e dependem de 

instrução probatória. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho a preliminar 

de inadequação da via eleita, tendo em vista a necessidade de instrução 

probatória, julgando extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso IV do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83576 Nr: 3893-06.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Ação de Execução” proposta por DEYVID NEVES DELBOM, 

em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, qualificados nos autos.

Às fls. 14 foi determinada a emenda da inicial, para que o exequente 

acostasse a certidão de crédito, discriminação dos títulos judiciais e a 

planilha atualizada do débito.

A parte exequente foi intimada via DJe nº 9872 em 05.10.2016, 

mantendo-se inerte, conforme certificado às fls. 17.

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Custas pela parte exequente.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90390 Nr: 1854-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Martins Manno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDA AUGUSTA FIGUEIREDO 

ROCHA - OAB:144672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de pedido de Alvará formulado por Maria da Conceição Martins 

Manno, que pretende a alienação antecipada de reses em nome do autor 

da herança, visando à administração dos bens do espólio e o pagamento 

de tributos.

O pedido foi deferido em decisão de f. 27-28.

Consta nos autos declaração de concordância de todos os herdeiros.

Vieram-me os autos conclusos.

Sem delongas, o presente alvará exauriu sua finalidade e via de 

consequência deve ser extinto.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente a pretensão inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito com fundamento no 

artigo 487, inciso I do CPC.

 ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.
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Às providências.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75574 Nr: 3939-29.2015.811.0018

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documento c/c Liquidação de 

Sentença proposta por Antonio Cavalcanti dos Santos em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda-ME.

Em decisão inicial foi determinado a intimação da parte autora para 

apresentar a “LIQUIDAÇÃO” da sentença que se pretende executar.

Em seguida a parte autora peticionou pugnando pela desistência da ação.

Não houve triangularização processual.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, tendo a autora declarado que não possui mais interesse no 

prosseguimento da presente demanda, sua extinção medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72265 Nr: 2347-47.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Moraes Cruz Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de interesse 

de agir, pela falta do prévio requerimento administrativo.Condeno a parte 

requerente, em custas processuais e honorários advocatícios no patamar 

de 10% sobre o valor da causa, suspensas ante a gratuidade da 

justiça.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79944 Nr: 1956-58.2016.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de 

Mato Grosso-INDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS ante a ausência do interesse de agir em 

razão da perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.SEM custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso.SEM honorários (Súmulas 512 

do STF e 105 do STJ).CIENTFIQUE-SE o Ministério Público.P.R.I.C.APÓS o 

trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e arquivem-se os 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68144 Nr: 364-13.2015.811.0018

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: José Wilson Ribeiro Camargo, Vara Especializada da 

Infância e Juventude de Juara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lanchonete e Pizzaria Varandas, Luiz Carlos 

Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE CONTRA Luiz Carlos Ortiz.Tendo em vista a 

gravidade do fato, com relevo à ingestão de bebidas alcoólicas por 

menores, durante o evento, nos termos do art. 258 do ECA, CONDENO 

Luiz Carlos Ortiz AO PAGAMENTO de 03(três) salários de referência 

(salário mínimo) ao Fundo Municipal dos direitos da Criança e do 

Adolescente. Sem custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

ao MPE para fins de execução.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103043 Nr: 8300-21.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

justificativa pela parte requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 93208 Nr: 3280-49.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliany Mara Gouveia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 93208

DECISÃO

Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os requisitos do 

art. 319 do CPC.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM).

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (dias) 

dias úteis (art. 183, NCPC), advertindo-a que a ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344).

A citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inc. III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para Impugnar no 

prazo legal.

Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

indicando, objetivamente, os fatos que desejam demonstrar, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106498 Nr: 1407-77.2018.811.0018
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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: Salete Forquim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM).INDEFIRO por ora o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo 

ser reapreciado após a perícia médica, pois apesar da documentação 

apresentada, o requerido pela parte autora enseja providência de difícil 

reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66458 Nr: 3353-26.2014.811.0018

 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: Izabel Figueiredo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.Sem custas e honorários, face a gratuidade da 

justiça.Transitada em julgada, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106714 Nr: 1516-91.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silaine Ferreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM).INDEFIRO por ora o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo 

ser reapreciado após a perícia médica, pois apesar da documentação 

apresentada, o requerido pela parte autora enseja providência de difícil 

reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC.Tendo em 

vista que a actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito 

da jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar 

questões que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio 

como perito do juízo o Dr. Antonio de Padua Almeida Filho, que deverá 

servir escrupulosamente o encargo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68619 Nr: 617-98.2015.811.0018

 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: Matheus Mascaros Boris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volmaq Maquinas Agricolas Ltda, Lima 

Locadora de Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para manifestar acerca da certidão do sr. 

Meirinho.

Caso a parte interessada apresente novo endereço do requerido, 

remeta-se novamente os autos à CEJUSC para tentativa de conciliação 

das partes.

Caso apresente pedido diverso, volte-me concluso.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67166 Nr: 3803-66.2014.811.0018

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Cristiano Honorio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido inicial, 

condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 88.098,89 

(oitenta e oito mil noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) ao 

requerente, devidamente corrigidos e com juros de mora em 1% ao mês, 

nos termo do art. 406, do Código Civil de 2002 c/c 161, § 1º do CTN, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% 

sobre a condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79920 Nr: 1947-96.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Lisboa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Goes 

Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107026 Nr: 1651-06.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZTE DO BRASIL, Industria, Comercio, Serviços e 
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Participações

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélvio Santos Santana - 

OAB:353.041-A, Paulo T. Vasconcellos - OAB:236.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro a tutela de urgência 

vindicada.Cite-se a parte requerida, para os termos do processo, para 

querendo apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC).Notifique-se a Coordenadora do PROCON, 

solicitando informações no prazo de 15 (quinze) dias.Após, colha-se o 

parecer ministerial.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106925 Nr: 1604-32.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .INDEFIRO por ora o pedido liminar, já que ao analisar os autos, entendo 

ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.Assim sendo, 

com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à 

respectiva Secretaria, designar Sessão de Conciliação/Mediação.1- 

Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer junto a CEJUSC desta 

Comarca ou manifestar desinteresse na autocomposição. O prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.2 - Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório. A 

ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver. 3 - Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.4 - Cadastre o presente 

feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos.5 – Defiro a justiça gratuita em favor da parte autora.Após, caso 

inexitosa a conciliação, concluso para ulterior deliberação..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74466 Nr: 3427-46.2015.811.0018

 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: Claudenir Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bertinetti Perroni Vasque da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç ATrata-se de Ação de Cobrança proposta por Claudemir 

Alves em desfavor de Bertinetti Perroni Vasque da Silva.Em decisão de f. 

39 determinou-se a emenda da inicial para que a parte autora recolhesse 

as custas e taxas judiciais ou que ainda requeresse a tramitação do feito 

sob os auspícios da justiça gratuita.Às f. 42 consta certidão de que 

transcorreu o prazo sem que houvesse o cumprimento da decisão 

mencionada.É o breve relatório.[...].FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

indefiro a petição inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do 

NCPC e por consequência julgo e declaro extinta a presente ação sem 

resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do NCPC. Sem custas, 

arquive-se com as devidas anotações e baixas no relatório.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106483 Nr: 1400-85.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Heitor de Arruda Frota - 

OAB:326668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.Com supedâneo no 

inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 

125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva 

Secretaria, designar Sessão de Conciliação/Mediação.1- Cite-se e 

intime-se a parte Ré para comparecer junto a CEJUSC desta Comarca ou 

manifestar desinteresse na autocomposição. O prazo para contestação 

(de 15 (quinze) dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.2 - Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório. A 

ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver. 3 - Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.4 - Cadastre o presente 

feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos.Após, caso inexitosa a conciliação, concluso para ulterior 

deliberação.Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79575 Nr: 1806-77.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não Padronizados NPL I, Aymoré Crédito, Financiamneto e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elísia Helena de Melo Martini 

- OAB:1853/RN, Henrique José Parada Simão - OAB:221.386-SP

 Código nº 79575

DESPACHO

 Intime-se a parte autora, para que querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente impugnação à contestação de fls. 129/133.

No mesmo prazo, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106600 Nr: 1473-57.2018.811.0018
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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: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante 

do pagamento de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de 

hipossuficiência para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo 

pelo qual deixo de receber a inicial.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de 

pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa ou ainda 

comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86447 Nr: 5491-92.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademos Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208A

 SENTENÇA

Trata-se ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por 

Ademos Alves da Silva em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos.

A ação foi recebida às f. 32, momento em que foi determinada a remessa 

dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação das partes.

Às f. 75 consta termo da sessão realizada no Cejusc, tendo como 

resultado infrutífero a tentativa de conciliar as partes.

Entre um ato e outro, às f. 123/125 acostou-se aos autos petição de 

acordo entabulado entre as partes que pugnam pela sua homologação.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (f. 123/125), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, a título de cautela, determino a intimação pessoal da parte autora 

para que informe quanto ao recebimento dos valores depositados em sua 

conta como quitação integral do acordo.

Custas e honorários conforme acordado.

Após trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107175 Nr: 1718-68.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iara Landi dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM).INDEFIRO por ora o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo 

ser reapreciado após a perícia médica, pois apesar da documentação 

apresentada, o requerido pela parte autora enseja providência de difícil 

reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC.Tendo em 

vista que a actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito 

da jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar 

questões que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio 

como perito do juízo o Dr. Antonio de Padua Almeida Filho, que deverá 

servir escrupulosamente o encargo.(...)INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94086 Nr: 3748-13.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Arruda Andre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pilocelli, José Alcir Paulino, Celito 

Barazetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:6562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Para dar seguimento no feito, tenho por bem DESIGNAR audiência de 

instrução e julgamento para a data de 10.04.2018 às 16h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC). Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça 

meios para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo 

Juízo como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106738 Nr: 1522-98.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edithe Maria Guiraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). (...) .INDEFIRO 
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por ora o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.(...)Tendo em vista 

que a actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da 

jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões 

que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito 

do juízo o Dr. Antonio de Padua Almeida Filho, que deverá servir 

escrupulosamente o encargo.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 

541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em observância ao 

disposto no art. 507 e ss da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas declinações são frequentes.(...)Após, com o encaminhamento dos 

autos, CITE-SE a parte requerida para responder a ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (CPC, art. 183), advertindo-a que não sendo contestada a 

ação presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 

344). No mesmo ato, INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do 

laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando 

poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86004 Nr: 5267-57.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Martins Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ronaldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:9248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Código nº 86004

DESPACHO

I – Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 59, notadamente quanto a 

materialização destes autos e apensamento ao feito principal (código 

26666).

II – Certifique-se a tempestividade da impugnação ao embargos de 

terceiros apresentados às fls. 64/69.

 III – Intime-se o embargante para manifestar quanto a impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

IV – No mesmo prazo, intimem-se as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir mencionando a pertinência, valendo o silêncio 

pela inexistência.

V - Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72894 Nr: 2615-04.2015.811.0018

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edenmar Machado Rosa dos 

Santos - OAB:12.801 PA, Lucas Curbani - OAB:26.027 PA, Odilon 

Caetano Silva Junioi - OAB:26.026 OAB/PA

 Intimar os patronos da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada da Cota Ministerial de fl.81/82, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-23.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON MARQUES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR FREO (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 17/04/2018 09:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-44.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

Vasco Martins Inacio (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA TURISTICA LTDA 

- EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT0006763A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000117-44.2017.8.11.0018 REQUERENTE: VASCO MARTINS INACIO 

REQUERIDO: ELITE TRAVEL ASSESSORIA DE VIAGEM E OPERADORA 

TURISTICA LTDA - EPP DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO 

acostado em ID: 12137131 dos autos, o qual, conforme certificado em ID: 

12137625 é TEMPESTIVO; 2. Concedendo a recorrente os beneficio da 

justiça gratuita. 3. Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade 

(interesse, legitimidade e adequação) impõe-se o recebimento do presente 

recurso, porém, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento 

das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais. 4. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem 

manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Promovo a intimação da parte exequente para atualizar o débito com a 

inclusão da multa prevista no art. 523, §1º do novo CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-07.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PSK FORMATURAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA BRASIL OAB - PR0026260A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para em 05 (cinco) dias, atualize o 

débito com a inclusão da multa do §1º do art. 523 do NCPC e requeira o 

que entender de direito;

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 106651 Nr: 1497-85.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Sales Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar os advogados constituídos pelo réu para apresentarem resposta à 

acusação, azo que a citação foi devidamente realizada em 01/03/2018, já 

tendo decorrido o prazo legal previsto no CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103173 Nr: 8360-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Elias Antonio de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da 3° Vara Criminal de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Deyvid Neves Delbom - OAB:23.070, Toni Fernandes 

Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Elias Antônio de Castro foi preso em flagrante no dia 02 de julho de 2016, 

pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo que com ele foi 

apreendido um celular Samsung G530/531, Gran Prime TV Dourado.

O requerente aduz que é proprietário do referido aparelho celular e que foi 

absolvido da ação penal que visava apurar o delito em comento, razão 

pela qual faz jus a restituição do mencionado aparelho.

Com vista dos autos a Ilustríssima representante do Ministério Público 

manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

É o relato. Fundamento. Decido.

Verifica-se que a ref. 244 dos autos de código 80844, foi proferida 

sentença absolutória em favor do requerente.

Da sentença, foi interposta apelação pelo Ministério Público visando à 

condenação do réu.

 Assim, considerando o efeito suspensivo da apelação e a determinação 

de perda dos bens existente na sentença, entendo por bem suspender o 

presente feito até o julgamento da apelação interposta pelo órgão 

acusatório.

Intimem-se os interessados.

Com o julgamento da apelação façam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001126-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1001126-20.2017.8.11.0025 AUTOR: 

SILVANI DE ALMEIDA RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ante o teor do documento 

de id. 12040564, NOMEIO como advogado dativo o Dr. Eder de Moura 

Paixão para prosseguir na defesa dos interesses da parte Autora para 

bem e fielmente cumprir o múnus. Proceda a secretaria a intimação do 

causídico desta nomeação. No mais, prossiga no cumprimento da decisão 

de id. 11395041 Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 05 de março de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000465-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. G. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE FATIMA GOES OAB - 011.235.021-61 (REPRESENTANTE)

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO)

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO)

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO)

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

LARISSA COPATTI DOGENSKI OAB - RS97459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000465-41.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: LYAN GABRIEL GOES MAGALHAES REPRESENTANTE: 

SOLANGE FATIMA GOES REQUERIDO: MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Antes de analisar o pedido de bloqueio (id 

11559983) de verbas públicas da conta dos requeridos, determino a 

INTIMAÇÃO da parte autora para que APRESENTE, no prazo de 15 

(quinze) dias, 03 (três) orçamentos, no mínimo, de estabelecimentos 

diferentes, a fim de custear o tratamento do paciente com o menor 

orçamento alcançado e buscar a menor onerosidade possível ao Poder 

Público sem obstar o direito à saúde postulado nos autos. Em igual prazo, 

DEVERÁ o Autor informar os dados bancários do estabelecimento, com 

menor orçamento, para futura e eventual liberação de valores via Alvará 

Judicial e transferência pelo sistema BACEN-JUD. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína, 28 de fevereiro de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000965-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO OAB - MT5789/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FREITAS FAGUNDES (RÉU)

 

Certifico que a Contestação apresentada é tempestiva.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000952-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. J. C. (REQUERIDO)

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: 1000952-11.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: PALOMA MAYARA ROSA REQUERIDO: NIVALDO DE 

JESUS CAMARGO VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Alimentos, Guarda e 

Regulamentação de Visitas ajuizada por ANA VITÓRIA ROSA CAMARGO 

representada por sua genitora PALOMA MAYARA ROSA em face de 

NIVALDO DE JESUS CAMARGO. Por meio da decisão de id. 9644098 foi 

recebida a inicial, designada audiência e determinada a citação do 

Requerido. Aportou-se aos autos, petição das partes informando que foi 

entabulado acordo e pleiteando a homologação – id. 10534697. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo – 

id. 11399742. Vieram-me os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Em análise 

aos autos, verifico que as partes requereram a homologação do acordo 

firmado. O artigo 487, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 487. 
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Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III – homologar: a) o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na 

ação ou na reconvenção. Desta forma, considerando que as partes 

transigiram, como se denota da petição - id. 10534697, hei por bem 

homologar o acordo entabulado entre as mesmas. Ante o exposto e, por 

tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as 

partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por consequência, 

JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às providências. 

Juína, 09 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000367-56.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000367-56.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: MARCIA APARECIDA DAVID EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO VISTOS ETC. Certifique-se o decurso do prazo para o 

Executado efetuar o pagamento do débito. Após, vistas à Exequente para 

manifestar o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína, 1º de março 

de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001299-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (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:

D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001299-44.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DOUGLAS MARIANO VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de 

DOUGLAS MARIANO. Inicial e documentos devidamente inseridos no 

ambiente PJe. Por meio da decisão (id. 10684134) foi deferida a medida 

liminar e derteminada a expedição de mandado de busca e apreensão. 

Mandado de busca, apreensão e citação expedido (id. 11360912). 

Manifestação do autor requerendo a suspensão do feito por 90 dias (id. 

11468470). Petição da parte autora manifestando a desistência e 

requerendo a extinção dos autos sem resolução do mérito (id. 11505056). 

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 parte autora manifestou-se pela extinção dos autos. Desta 

forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é de 

rigor. 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. Por consequência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às 

providências. Juína, 05 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000403-35.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARAUJO DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000403-35.2016.8.11.0025 AUTOR: 

JOSE DE ARAUJO DAMACENO RÉU: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA VISTOS 

ETC. Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse de bem móvel com 

pedido liminar ajuizada por JOSÉ DE ARAÚJO DAMACENO em face do 

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA. Por meio da decisão de id. 3263846 fora 

determinada a emenda à inicial. Emendada a inicial, foi indeferido o pedido 

de justiça gratuita e determinado o recolhimentos das custas processuais, 

conforme decisão de id. 6852682. Recolhidas as custas pelo Autor, a 

inicial foi recebida e determinada a citação do Requerido e, no mesmo ato, 

foi indeferido o pedido liminar – id. 8722506. Aportou-se aos autos, 

decisão proferida no AI nº 1007930-2017.8.11.0000 a qual deferiu o 

pedido liminar – id. 9732704. Decisão de id. 9737498 manteve a decisão 

agravada e determinou a expedição de mandado de reintegração de 

posse. Mandado devidamente cumprido, conforme certidão de id. 

10522234. Petição das partes informando que foi entabulado acordo e 

pleiteando a homologação – id. 10869146. Vieram-me os autos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Em análise aos autos, verifico que as partes 

requereram a homologação do acordo firmado. O artigo 487, do Código de 

Processo Civil dispõe que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o 

juiz: (...) III – homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à 

pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Desta forma, 

considerando que as partes transigiram, como se denota da petição - id. 

10869146, hei por bem homologar o acordo entabulado entre as mesmas. 

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado entre as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por 

consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do 

mérito, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Custas na forma acordada. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. 

Às providências. Juína, 09 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000301-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. B. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000301-42.2018.8.11.0025 AUTOR: ANA 

PAULA BUGARI GONCALVES RÉU: ELISEU DA SILVA CORDEIRO VISTOS 

ETC. RECEBO a inicial, pois preenche os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil. Ante a ausência de documento comprobatório da renda 

mensal auferida pelo Requerido e considerando o binômio 

possibilidade-necessidade, arbitro alimentos provisórios no valor de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, a ser pago mensalmente pelo 

Requerido à Sra. Ana Paula Bugari Gonçalves, genitora do menor, até o 

dia 10 de cada mês, a partir da citação, mediante depósito na conta 

bancária a ser informada pela parte autora. Designo o DIA 15 DE MAIO DE 

2018, às 15h00min, para realização da audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. INTIME-SE a parte autora e CITE-SE e intime-se o requerido, 

advertindo todos que: I – as partes devem comparecer à audiência, 

acompanhados de seus respectivos representantes processuais e das 

testemunhas cujas oitivas pretendam, em número máximo de 03 (três), 

para cada qual (artigos 7º e 8º, da Lei n.º 5.478/68); II – o não 

comparecimento da parte autora resultará em arquivamento dos autos, e o 

não comparecimento da parte ré importará em revelia, além da confissão 

quanto à matéria de fato (artigo 7º, da Lei nº. 5.478/68); III – na ocasião da 

audiência, frustrada a conciliação pretendida, a parte ré, na mesma 

ocasião, oferecerá, querendo, sua contestação, oral ou escrita, em 
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seguida, realizar-se-ão os depoimentos das partes e de suas respectivas 

testemunhas, e por fim, ofertadas as alegações finais (artigo 9º e 11, da 

Lei 5.478/68). Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o 

artigo 189, inciso II, do CPC. 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. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se expedindo o necessário Às providências. Juína, 09 de março 

de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000182-81.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA OAB - PR44275 (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN OAB - PR21777 (ADVOGADO)

MAURICIO KAVINSKI OAB - PR21612 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA OAB - PR42382 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000182-81.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 

Autos nº 1000182-81.2018.8.11.0025 VISTOS ETC. DETERMINO a 

intimação da parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias proceda 

o recolhimento das custas e taxas processuais ou comprove nos autos o 

devido recolhimento, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína, 21 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000294-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI KELLER (REQUERENTE)

M. E. K. A. (REQUERENTE)

P. G. K. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL AGUSTINI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000294-50.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: FRANCIELI KELLER, MARIA EDUARDA KELLER AGUSTINI, 

PEDRO GABRIEL KELLER AGUSTINI INVENTARIADO: GABRIEL AGUSTINI 

VISTOS ETC. Recebo a inicial, pois preenche os requisitos do art. 319, do 

CPC. Nomeio inventariante a Sra. FRANCIELI KELLER que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes. CITEM-SE, após, os herdeiros para, querendo, 

apresentarem defesa no prazo legal, bem como as Fazendas Públicas 

(CPC, art. 626), manifestando-se elas sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 

629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(CPC, art. 634), manifestando-se expressamente. Havendo concordância 

quanto às primeiras declarações e quanto aos valores iniciais ou 

atribuídos, às últimas declarações digam as partes no prazo comum de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 637). Se concordes ao cálculo, digam as partes no 

prazo comum de 05 (cinco) dias (CPC, art. 638). Notifique-se o Parquet. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína, 09 de 

março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000158-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIVANE RAMALHO THIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000158-53.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

CLEIVANE RAMALHO THIEL EXECUTADO: JEAN CARLOS DOS SANTOS 

VISTOS ETC. RECEBO a inicial, pois preenche os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. 

INTIME-SE pessoalmente o Executado para realizar a entrega do veículo 

descrito na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

de multa por cada dia de atraso e também de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 536,§1º c.c 523, §1º, ambos do 

CPC. Não havendo cumprimento voluntário da obrigação por parte do 

Executado, no prazo supraestabelecido, EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão do bem, conforme dicção do art. 538, do CPC. Cumpridas as 

determinações acima, MANIFESTE-SE a autora, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína, 06 de março 

de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000232-10.2018.8.11.0025

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:

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000232-10.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS VISTOS ETC. Analisando os autos, 

verifico que a exordial não veio acompanhada de todos os documentos 

necessários para recebimento da presente ação (art. 320, CPC). Assim, 

DETERMINO a intimação da parte autora para EMENDAR a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de acostar aos autos prova efetiva do 

recebimento da notificação extrajudicial, uma vez que só há prova de que 

foi enviada ao endereço da parte ré, mas não foi entregue conforme se 

denota dos documentos (id. 11941796), sob pena de indeferimento e 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 321, do CPC. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências Juína, 02 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000261-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA PEDRO DE OLIVEIRA (RÉU)

JOAO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

SANDRA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000261-60.2018.8.11.0025 AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: SANDRA DE OLIVEIRA, JOAO JOSE DE OLIVEIRA, 

EDNA PEDRO DE OLIVEIRA VISTOS ETC, Cuida-se de Ação Monitória 

proposta pela ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE 

DO JURUENA - AJES em face de SANDRA DE OLIVEIRA, JOÃO JOSÉ DE 

OLIVEIRA E EDNA PEDRO DE OLIVEIRA. Inicial, emenda à inicial e 

documentos devidamente inseridos no sistema PJe. Requer a autora 

parcelamento das custas processuais. Pois bem. Analisando os autos, 

vislumbro que o pleito de parcelamento das custas iniciais comporta 

guarida. A nova lei processual civil autoriza o parcelamento das custas 

processuais, bem como para um ato específico, desonerando, assim, 

aqueles que possuem capacidade financeira, porém sem lhes causar 

prejuízos. Não obstante, como estipulado no art. 5º, LXXIV da Constituição 

Federal, o acesso à justiça é princípio assegurado a todos, ao passo que 

a obrigatoriedade do recolhimento integral das custas iniciais pode criar 

uma blindagem ao acesso judicial. In casu, a parte autora aduz que está 

passando por dificuldades financeiras devido à redução de programas 

sociais, em específico, o FIES e, aliado a vultosa inadimplência dos 

acadêmicos, razão pela qual pleiteia o parcelamento das custas iniciais. 

Assim, considerando que a Autora alega que vem enfrentando 

dificuldades financeiras e devido ao número considerável de ações já 
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ajuizadas, o deferimento do pedido de parcelamento das custas iniciais é 

de rigor. Na esteira é o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Autorizado o parcelamento das 

custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC, não 

estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que 

sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova 

apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 173399/2016 – Classe 

CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. 

Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o parcelamento das 

custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, embora a 

parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades para o 

recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 148945/2016 – 

Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgado em 12/09/17). 

(grifo nosso). Desta forma, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6º, do 

CPC e art. 468, § 6º e 7º, da CNGC. INTIME-SE a parte Autora para que 

recolha a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais em 30 

(trinta) dias, sucessivamente. ADVIRTO a Autora que em caso de atraso 

ou não recolhimento das demais parcelas, será CANCELADA a 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Comprovado recolhimento da 

primeira parcela, tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína, 06 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000266-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISOM BENTO DE SOUZA (RÉU)

ADRIELE AMANDA DA CUNHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000266-82.2018.8.11.0025 AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: ADRIELE AMANDA DA CUNHA, WALISOM BENTO 

DE SOUZA VISTOS ETC, Cuida-se de Ação Monitória proposta pela 

ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - 

AJES em face de ADRIELE AMANDA DA CUNHA E WALISOM BENTO DE 

SOUZA. Inicial, emenda à inicial e documentos devidamente inseridos no 

sistema PJe. Requer a autora parcelamento das custas processuais. Pois 

bem. Analisando os autos, vislumbro que o pleito de parcelamento das 

custas iniciais comporta guarida. A nova lei processual civil autoriza o 

parcelamento das custas processuais, bem como para um ato específico, 

desonerando, assim, aqueles que possuem capacidade financeira, porém 

sem lhes causar prejuízos. Não obstante, como estipulado no art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal, o acesso à justiça é princípio assegurado 

a todos, ao passo que a obrigatoriedade do recolhimento integral das 

custas iniciais pode criar uma blindagem ao acesso judicial. In casu, a 

parte autora aduz que está passando por dificuldades financeiras devido 

à redução de programas sociais, em específico, o FIES e, aliado a vultosa 

inadimplência dos acadêmicos, razão pela qual pleiteia o parcelamento das 

custas iniciais. Assim, considerando que a Autora alega que vem 

enfrentando dificuldades financeiras e devido ao número considerável de 

ações já ajuizadas, o deferimento do pedido de parcelamento das custas 

iniciais é de rigor. Na esteira é o entendimento adotado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Autorizado o parcelamento das 

custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC, não 

estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que 

sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova 

apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 173399/2016 – Classe 

CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. 

Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o parcelamento das 

custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, embora a 

parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades para o 

recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 148945/2016 – 

Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgado em 12/09/17). 

(grifo nosso). Desta forma, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6º, do 

CPC e art. 468, § 6º e 7º, da CNGC. INTIME-SE a parte Autora para que 

recolha a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais em 30 

(trinta) dias, sucessivamente. ADVIRTO a Autora que em caso de atraso 

ou não recolhimento das demais parcelas, será CANCELADA a 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Comprovado recolhimento da 

primeira parcela, tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína, 06 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

KAREN DE SOUSA RODRIGUES (RÉU)

APARECIDO SOLERA RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000268-52.2018.8.11.0025 AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: KAREN DE SOUSA RODRIGUES, BERENICE DE 

SOUSA RODRIGUES, APARECIDO SOLERA RODRIGUES VISTOS ETC, 

Cuida-se de Ação Monitória proposta pela ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE 

ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES em face de KAREN DE 

SOUSA RODRIGUES, BERENICE DE SOUSA RODRIGUES E APARECIDO 

SOLERA RODRIGUES. Inicial, emenda à inicial e documentos devidamente 

inseridos no sistema PJe. Requer a autora parcelamento das custas 

processuais. Pois bem. Analisando os autos, vislumbro que o pleito de 

parcelamento das custas iniciais comporta guarida. A nova lei processual 

civil autoriza o parcelamento das custas processuais, bem como para um 

ato específico, desonerando, assim, aqueles que possuem capacidade 

financeira, porém sem lhes causar prejuízos. Não obstante, como 

estipulado no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o acesso à justiça é 

princípio assegurado a todos, ao passo que a obrigatoriedade do 

recolhimento integral das custas iniciais pode criar uma blindagem ao 

acesso judicial. In casu, a parte autora aduz que está passando por 

dificuldades financeiras devido à redução de programas sociais, em 

específico, o FIES e, aliado a vultosa inadimplência dos acadêmicos, razão 

pela qual pleiteia o parcelamento das custas iniciais. Assim, considerando 

que a Autora alega que vem enfrentando dificuldades financeiras e devido 

ao número considerável de ações já ajuizadas, o deferimento do pedido de 

parcelamento das custas iniciais é de rigor. Na esteira é o entendimento 

adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DA 

AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 
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CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). Desta forma, DEFIRO o parcelamento 

das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do 

art. 98, §6º, do CPC e art. 468, § 6º e 7º, da CNGC. INTIME-SE a parte 

Autora para que recolha a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e 

as demais em 30 (trinta) dias, sucessivamente. ADVIRTO a Autora que em 

caso de atraso ou não recolhimento das demais parcelas, será 

CANCELADA a distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Comprovado 

recolhimento da primeira parcela, tornem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína, 06 de 

março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000272-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA BISPO (RÉU)

SAMUEL BISPO (RÉU)

CLAUDIONOR BISPO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000272-89.2018.8.11.0025 AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: SAMUEL BISPO, CLAUDIONOR BISPO, MARIA 

ANTONIA BISPO VISTOS ETC, Cuida-se de Ação Monitória proposta pela 

ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - 

AJES em face de SAMUEL BISPO, CLAUDIONOR BISPO E MARIA ANTONIA 

BISPO. Inicial, emenda à inicial e documentos devidamente inseridos no 

sistema PJe. Requer a autora parcelamento das custas processuais. Pois 

bem. Analisando os autos, vislumbro que o pleito de parcelamento das 

custas iniciais comporta guarida. A nova lei processual civil autoriza o 

parcelamento das custas processuais, bem como para um ato específico, 

desonerando, assim, aqueles que possuem capacidade financeira, porém 

sem lhes causar prejuízos. Não obstante, como estipulado no art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal, o acesso à justiça é princípio assegurado 

a todos, ao passo que a obrigatoriedade do recolhimento integral das 

custas iniciais pode criar uma blindagem ao acesso judicial. In casu, a 

parte autora aduz que está passando por dificuldades financeiras devido 

à redução de programas sociais, em específico, o FIES e, aliado a vultosa 

inadimplência dos acadêmicos, razão pela qual pleiteia o parcelamento das 

custas iniciais. Assim, considerando que a Autora alega que vem 

enfrentando dificuldades financeiras e devido ao número considerável de 

ações já ajuizadas, o deferimento do pedido de parcelamento das custas 

iniciais é de rigor. Na esteira é o entendimento adotado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Autorizado o parcelamento das 

custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC, não 

estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que 

sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova 

apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 173399/2016 – Classe 

CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. 

Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o parcelamento das 

custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, embora a 

parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades para o 

recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 148945/2016 – 

Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgado em 12/09/17). 

(grifo nosso). Desta forma, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6º, do 

CPC e art. 468, § 6º e 7º, da CNGC. INTIME-SE a parte Autora para que 

recolha a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais em 30 

(trinta) dias, sucessivamente. ADVIRTO a Autora que em caso de atraso 

ou não recolhimento das demais parcelas, será CANCELADA a 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Comprovado recolhimento da 

primeira parcela, tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína, 06 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000274-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA TAVARES (RÉU)

MARIA PEREIRA TAVARES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000274-59.2018.8.11.0025 AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: PATRICIA PEREIRA TAVARES, MARIA PEREIRA 

TAVARES VISTOS ETC. Analisando os autos, verifico que o documento 

que embasa a presente lide - Termo de Confissão de Dívida - id. 

12031582, está ilegível, razão pela qual a emenda se faz necessária, nos 

termos do art. 320, do CPC. Assim, DETERMINO a intimação da parte 

autora para EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

trazer aos autos documento legível, sob pena de indeferimento e 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 321, do CPC. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências Juína, 06 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO SILVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000275-44.2018.8.11.0025 AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: CLAUDIO ANTONIO SILVEIRA VISTOS ETC. 

Analisando os autos, verifico que o documento que embasa a presente 

lide - Termo de Confissão de Dívida - id. 12031769, está ilegível, razão pela 

qual a emenda se faz necessária, nos termos do art. 320, do CPC. Assim, 

DETERMINO a intimação da parte autora para EMENDAR a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de trazer aos autos documento legível, sob pena 

de indeferimento e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 321, 

do CPC. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências Juína, 06 de 

março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000277-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMASCO FERNANDES PAIXAO (RÉU)

ANA MARIA FERNANDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000277-14.2018.8.11.0025 AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: ADAMASCO FERNANDES PAIXAO, ANA MARIA 

FERNANDES VISTOS ETC, Cuida-se de Ação Monitória proposta pela 

ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - 

AJES em face de ADAMASCO FERNANDES PAIXÃO E ANA MARIA 

FERNANDES. Inicial, emenda à inicial e documentos devidamente inseridos 

no sistema PJe. Requer a autora parcelamento das custas processuais. 

Pois bem. Analisando os autos, vislumbro que o pleito de parcelamento 

das custas iniciais comporta guarida. A nova lei processual civil autoriza o 

parcelamento das custas processuais, bem como para um ato específico, 

desonerando, assim, aqueles que possuem capacidade financeira, porém 

sem lhes causar prejuízos. Não obstante, como estipulado no art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal, o acesso à justiça é princípio assegurado 

a todos, ao passo que a obrigatoriedade do recolhimento integral das 

custas iniciais pode criar uma blindagem ao acesso judicial. In casu, a 

parte autora aduz que está passando por dificuldades financeiras devido 

à redução de programas sociais, em específico, o FIES e, aliado a vultosa 

inadimplência dos acadêmicos, razão pela qual pleiteia o parcelamento das 

custas iniciais. Assim, considerando que a Autora alega que vem 

enfrentando dificuldades financeiras e devido ao número considerável de 

ações já ajuizadas, o deferimento do pedido de parcelamento das custas 

iniciais é de rigor. Na esteira é o entendimento adotado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Autorizado o parcelamento das 

custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC, não 

estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que 

sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova 

apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 173399/2016 – Classe 

CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. 

Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o parcelamento das 

custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, embora a 

parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades para o 

recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 148945/2016 – 

Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgado em 12/09/17). 

(grifo nosso). Desta forma, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6º, do 

CPC e art. 468, § 6º e 7º, da CNGC. INTIME-SE a parte Autora para que 

recolha a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais em 30 

(trinta) dias, sucessivamente. ADVIRTO a Autora que em caso de atraso 

ou não recolhimento das demais parcelas, será CANCELADA a 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Comprovado recolhimento da 

primeira parcela, tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína, 06 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000281-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DA COSTA LIMA ARAUJO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000281-51.2018.8.11.0025 AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: SANDRA DA COSTA LIMA ARAUJO VISTOS ETC, 

Cuida-se de Ação Monitória proposta pela ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE 

ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES em face de SANDRA 

DA COSTA LIMA ARAUJO. Inicial, emenda à inicial e documentos 

devidamente inseridos no sistema PJe. Requer a autora parcelamento das 

custas processuais. Pois bem. Analisando os autos, vislumbro que o pleito 

de parcelamento das custas iniciais comporta guarida. A nova lei 

processual civil autoriza o parcelamento das custas processuais, bem 

como para um ato específico, desonerando, assim, aqueles que possuem 

capacidade financeira, porém sem lhes causar prejuízos. Não obstante, 

como estipulado no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, o acesso à 

justiça é princípio assegurado a todos, ao passo que a obrigatoriedade do 

recolhimento integral das custas iniciais pode criar uma blindagem ao 

acesso judicial. In casu, a parte autora aduz que está passando por 

dificuldades financeiras devido à redução de programas sociais, em 

específico, o FIES e, aliado a vultosa inadimplência dos acadêmicos, razão 

pela qual pleiteia o parcelamento das custas iniciais. Assim, considerando 

que a Autora alega que vem enfrentando dificuldades financeiras e devido 

ao número considerável de ações já ajuizadas, o deferimento do pedido de 

parcelamento das custas iniciais é de rigor. Na esteira é o entendimento 

adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DA 

AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). Desta forma, DEFIRO o parcelamento 

das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do 

art. 98, §6º, do CPC e art. 468, § 6º e 7º, da CNGC. INTIME-SE a parte 

Autora para que recolha a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e 

as demais em 30 (trinta) dias, sucessivamente. ADVIRTO a Autora que em 

caso de atraso ou não recolhimento das demais parcelas, será 

CANCELADA a distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Comprovado 

recolhimento da primeira parcela, tornem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína, 06 de 

março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000310-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PRETTO LTDA - ME (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000310-04.2018.8.11.0025 AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT RÉU: TRANSPORTADORA 

PRETTO LTDA - ME VISTOS ETC. DETERMINO a intimação da parte autora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias proceda o recolhimento das custas 

e taxas processuais ou comprove nos autos o devido recolhimento, nos 

termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína, 09 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000306-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000306-64.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

EXECUTADO: AILTON JOSE FERREIRA VISTOS ETC. DETERMINO a 

intimação da parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias proceda 

o recolhimento das custas e taxas processuais ou comprove nos autos o 

devido recolhimento, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína, 09 de março de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000120-41.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DAMIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000120-41.2018.8.11.0025 AUTOR: 

VILMAR DAMIANI RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Autos nº 

1000120-41.2018.8.11.0025 VISTOS ETC. Cuida-se de Embargos à 

Execução proposto por VILMAR DAMIANI em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S/A, referente a Execução nº 2280-61.2015.811.0025 - código nº 

109416 em trâmite na 1ª Vara. É o breve relatório. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cabe frisar que a Portaria nº 431/2016 – PRES que implantou 

o Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje nesta Comarca, previu em seu 

art. 3º, que: Art. 3º. As ações protocoladas de forma física até as 12h00 

do dia 12-9-2016, incluindo seus incidentes, tramitarão de forma física até 

seu arquivamento. [g.n.] Sendo assim, eventuais incidentes a serem 

ajuizados em autos físicos deverão também tramitar de forma física, de 

modo que estes autos devem ser distribuídos fisicamente e apenso aos 

autos principais. Entretanto, deverá ser observada a data de distribuição 

deste no sistema PJe, qual seja: 06.02.2018, para fins de contagem do 

prazo para sua oposição. Desta forma, sem mais delongas, a extinção do 

feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Ante ao exposto e, 

por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Transitada 

em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Às providências. Juína, 23 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000276-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MR MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENZONI TRANSPORTES TERRAPLANAGENS E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para recolher as 

custas referente ao preparo da Carta Precatória para citação da 

Requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000168-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN OAB - MT0008696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARQUES CARDOSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000168-97.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN EXECUTADO: JOAO 

MARQUES CARDOSO Autos nº 1000168-97.2018.8.11.0025 VISTOS ETC. 

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por ANA ELISA 

GOTTFRIED MALLMANN em desfavor do ESPÓLIO DE JOÃO MARQUES 

CARDOSO. É o breve relatório. Fundamento e Decido. Ab initio, verifico 

que a Ação de Inventário tramita perante a 1ª Vara de forma física sob nº 

2656-81.2014.811.0025 - código nº 101687. Sendo assim e diante da 

previsão contida no art. 3º da Portaria nº 431/2016 – PRES que implantou o 

Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje nesta Comarca, que dispõe: Art. 

3º. As ações protocoladas de forma física até as 12h00 do dia 12-9-2016, 

incluindo seus incidentes, tramitarão de forma física até seu arquivamento. 

[g.n.] Muito embora a presente ação não se tratar de incidente, entendo 

que futuras e eventuais medidas expropriatórias a ser realizadas neste 

feito, necessariamente, recairão sobre os bens objeto da Ação de 

Inventário, logo, estes autos deverão tramitar de forma física e apenso 

àqueles. Desta forma, sem mais delongas, a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. Ante ao exposto e, por tudo 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Transitada em 

julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às 

providências. Juína, 23 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000234-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

A. R. TREVISAN & SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000234-77.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: A. R. TREVISAN & SOUZA LTDA - 

ME, JULIANO DE SOUZA VISTOS ETC. DETERMINO a intimação da parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias proceda o recolhimento 

das custas e taxas processuais ou comprove nos autos o devido 

recolhimento, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína, 28 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000201-87.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA NORONHA DA MOTTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000201-87.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: ANGELA NORONHA 

DA MOTTA VISTOS ETC. DETERMINO a intimação da parte autora, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias proceda o recolhimento das custas e 
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taxas processuais ou comprove nos autos o devido recolhimento, nos 

termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 27 de fevereiro de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000084-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI ELZA GABRIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO VILALBA MARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000084-96.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ADRIANI ELZA GABRIEL EXECUTADO: THIAGO VILALBA MARI VISTOS 

ETC. Recebo a execução de alimentos, pois atende aos requisitos do 

artigo 319, do Novo Código de Processo Civil. Processe-se em segredo de 

justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do NCPC. Cite-se o 

Executado, para efetuar o pagamento do valor de R$ 28.338,18 (vinte oito 

mil trezentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), no prazo de 03 (três) 

dias, ou nomear bens à penhora. Decorrido o prazo de três dias sem que 

tenha o Executado efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, 

proceder imediatamente à PENHORA, bem como à AVALIAÇÃO do bem, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado (art. 

829, §1º, NCPC). No mesmo ato, deverá ser removido o bem penhorado, 

depositando-o com a parte Exeqüente (art. 840, NCPC). O Executado 

poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 736, CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da data de juntada aos autos do mandado de citação (art. 

914, NCPC). Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, NCPC). 

Conste do mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §8º, NCPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, NCPC). Vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Juína, 31 de janeiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000241-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000241-69.2018.8.11.0025 AUTOR: 

SANDRA REGINA ALVES RÉU: SILVIO SANABRIA DE SOUZA VISTOS 

ETC. RECEBO a execução de alimentos, pois atende aos requisitos do 

artigo 319, do Código de Processo Civil. Processe-se em segredo de 

justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do CPC. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita. CITE-SE o Executado para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 1.210,11 (hum mil 

duzentos e dez reais e onze centavos), provar que o já fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial e prisão civil, 

nos termos do art. 528, do CPC. Vista ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 27 de fevereiro de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000170-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. T. R. G. (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. A. D. N. G. (EMBARGADO)

O. A. D. N. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000170-67.2018.8.11.0025 

EMBARGANTE: SAULO DE TARSO RODRIGUES GONCALVES 

EMBARGADO: OZANA ALVES DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE 

ALVES DO NASCIMENTO GONÇALVES Vistos etc. Inicialmente, apense-se 

aos Autos nº 1000031-52.2017.8.11.0025. Se tempestivos, RECEBO os 

embargos para discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não 

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 pelo Embargante não 

justificam a suspensão da execução que nem sequer teve penhora. O art. 

919,§1º 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. NOMEIO 

como advogada dativa a Dra. Hilonês Nepomuceno para prosseguir na 

defesa dos interesses da parte Autora para bem e fielmente cumprir o 

múnus. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína, 06 de março de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000170-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. T. R. G. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. A. D. N. G. (EMBARGADO)

O. A. D. N. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000170-67.2018.8.11.0025 

EMBARGANTE: SAULO DE TARSO RODRIGUES GONCALVES 

EMBARGADO: OZANA ALVES DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE 

ALVES DO NASCIMENTO GONÇALVES Vistos etc. Inicialmente, apense-se 

aos Autos nº 1000031-52.2017.8.11.0025. Se tempestivos, RECEBO os 

embargos para discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não 

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 pelo Embargante não 

justificam a suspensão da execução que nem sequer teve penhora. O art. 

919,§1º 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. NOMEIO 

como advogada dativa a Dra. Hilonês Nepomuceno para prosseguir na 

defesa dos interesses da parte Autora para bem e fielmente cumprir o 

múnus. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína, 06 de março de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 118362 Nr: 459-85.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENITA PIRES FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUDIÊNCIA REDESIGNADA: "Vistos etc. REDESIGNO a audiência anterior 

para o dia 06 de abril de 2018, às 15h30min. Caberá ao advogado das 

partes informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, nos termos do art. 455, do CPC. A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência de sua inquirição. 

DETERMINO a expedição de ofício ao chefe da repartição competente com 

fito de requisitar as testemunhas arroladas, nos termos do art. 455, III, do 

CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 118363 Nr: 460-70.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA AVELINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REDESIGNO a audiência anterior para o dia 06 de abril de 2018, às 

15h00min.Caberá ao advogado das partes informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

do CPC.A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha 

implica a desistência de sua inquirição.

DETERMINO a expedição de ofício ao chefe da repartição competente com 

fito de requisitar as testemunhas arroladas, nos termos do art. 455, III, do 

CPC.INTIME-SE a parte requerida por carta precatória.Providencie a 

escrivania as intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 118364 Nr: 461-55.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA PEREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUDIÊNCIA REDESIGNADA: "Vistos etc. REDESIGNO a audiência anterior 

para o dia 06 de abril de 2018, às 14h30min. Caberá ao advogado das 

partes informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo, nos termos do art. 455, do CPC. A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência de sua inquirição. 

DETERMINO a expedição de ofício ao chefe da repartição competente com 

fito de requisitar as testemunhas arroladas, nos termos do art. 455, III, do 

CPC."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80478 Nr: 5034-49.2010.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MASSANARES ANDREO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171/MS

 DESPACHO FL. 276: "Vistos etc. Defiro os pedidos de fls. 273/273-v. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 02 de 

março de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106429 Nr: 798-78.2015.811.0025

 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: HARALD FEY JÚNIOR, ALMERI JOVITA RIGODANZO 

FEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DO VALE DO RIO PRETO, ANGELA MARIA FERREIRA, MARIO 

RODRIGUES DOURADO, JOSE MISSIAS DO NASCIMENTO, OTAIR DA 

SILVA BORGES, PAULO SERGIO DE SOUZA, WILIAN DE OLIVEIRA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA MADALENA RIGODANZO 

EGGER - OAB:22617, ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER - 

OAB:22617/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, PAULO ROBSON VERONEZI - OAB:22511/0

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA PARA O DIA 10 DE MAIO DE 2018, ÀS 15H00MIN, NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE FL. 139: “Vistos etc. Cancelo a presente 

audiência e determino a intimação do Presidente da Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais do Vale do Rio Preto para constituir 

advogado nos autos no prazo de 10 (dez) dias sob pena de revelia. 

Outrossim, redesigno a audiência para o dia 10 de Maio de 2018 às 15:00 

horas. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119877 Nr: 1335-40.2016.811.0025

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRILEI BANDEIRA – ME “INDIANA”

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL MANIFESTAR ACERCA DO AR. NEGATIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 118606 Nr: 611-36.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE EFETUE 

O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS), 

EM RAZÃO DA DILIGÊNCIA MARGEADA PELO(S) SR(S). OFICIAL(IS) DE 

JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO À FL. 42-V, BEM COMO PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PARA CUMPRIMENTO DO REFERIDO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO 

E CITAÇÃO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 101687 Nr: 2656-81.2014.811.0025

 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: AMCR, LCCR, MMC, VCB, JLB, JCDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVC, JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, JARBAS ANTONIO DIAS - OAB:7842-B, JORGE 

BALBINO DA SILVA - OAB:3063-A/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16164, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DR. PAULO RENATO RIBEIRO ACERCA DO 

DESPACHO DE FL. 441: "VISTOS ETC. INDEFIRO o pedido de fl. 437, com 

fulcro no art. 189, §1º do CPC, haja vista que o causídico que firmou a 

petição está representando terceiro estranho aos autos e pelo fato de que 

o feito tramita em Segredo de Justiça. Intime-se. No mais, prossiga no 

cumprimento da decisão de fl. 436."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115615 Nr: 6756-45.2015.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO 

BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI RIBEIRO PINTO, FABIANA CONCEIÇÃO 

ROBERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Código n. 115615

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer os 

meios necessários para cumprimento do mandado de reintegração liminar 

e citação dos réus.

Às providências.

Juína/MT, 28 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134253 Nr: 5290-45.2017.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. RAMIRES SANCHES & CIA LTDA, VANDERLEY 

RAMIRES SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETEL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Mascarenhas de Souza 

- OAB:68.617/SP

 INTIME-SE O Advogado da parte requerente para que no prazo de 15 

dias, manifeste a cerca da decisão de folhas 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115615 Nr: 6756-45.2015.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, HERMES LOURENÇO 

BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI RIBEIRO PINTO, FABIANA CONCEIÇÃO 

ROBERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 INTIME-SE O Advogado da parte requerente para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste a cerca da decisão de folhas 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96457 Nr: 4871-64.2013.811.0025

 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: SIMARIA MENDES ROCHA ESCRIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FILGUEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a Advogada da parte autora, para que, no prazo legal 

apresente as certidões determinadas na r. decisão de folhas 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103069 Nr: 3842-42.2014.811.0025

 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: RINALDI & COGO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER FERREIRA KLEN - 

OAB:49534/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 (...) "Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo 

firmado pelas partes (fls. 177/178) para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.Custas remanescentes, se houver, ficarão a cargo do 

autor.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Juína/MT, 1 de março de 2018.RAUL 

LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123028 Nr: 3267-63.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALADIO KITZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VALDIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO XAVIER DE 

SOUZA ROCHA - OAB:OAB/RO 4064

 "Vistos em correição.Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do 

mérito, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem se pretendem a produção de outras provas, indicando, em 

caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena 

de preclusão. Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as 

partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa 

que visa concretizar a duração razoável do processo e a economia 

processual. Após, certifique-se e volte-me concluso.Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 57978 Nr: 4267-11.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON DE MOURA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 
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RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LUCIA COUTINHO 

BARBOSA BERTOLINI - OAB:11079 OABMT, EDIO MARQUES DO 

ROSARIO FILHO - OAB:14145/MT, MARCO TÚLIO DE ARAÚJO - 

OAB:5.318

 SENTENÇA: (...) DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente PROCEDENTES 

os pedidos do autor, condenando a parte ré ao pagamento de indenização 

a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, a 

título de danos materiais, no valor de R$ 1.798,75 (um mil setecentos e 

noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), devendo haver 

incidência de juros legais de 0,5% ao mês, desde a data da citação e 

correção monetária, pelo INPC, a contar do evento danoso. Condeno o 

demandado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo, com fulcro no artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em 15% sobre o valor da condenação. Às providê Ao 

reexame necessário, se ultrapassado .".

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100081 Nr: 1406-13.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLYSON PEREIRA DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 Vistos,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela procuradora dativa do 

requerido em face da sentença que absolveu o réu (f. 66), sob a alegação 

de omissão relativa ao arbitramento dos honorários advocatícios.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

De proêmio, é importante salientar que os embargos de declaração, 

consoante previsto no art. 382 do Código de Processo Penal, são 

possíveis quando em qualquer decisão houver obscuridade, ambiguidade, 

contradição ou omissão, senão vejamos:

“Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao 

juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, 

ambigüidade, contradição ou omissão.”

Observo razão no pleito do embargante, eis que na sentença que 

absolveu o acusado não foi determinada o pagamento dos honorários 

advocatícios à advogada dativa que atuou na defesa do requerido.

 Ante o exposto, RECEBO e JULGO PROVIDOS os presentes embargos de 

declaração, razão por que CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar 

o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 7 URH a Advogada 

Marli Gaspari Câmara (OAB-MT n. 18769).

No mais, a sentença continua intacta pelos seus fundamentos, só 

podendo ser alterada em sede recursal.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104675 Nr: 4847-02.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DE OLIVEIRA CABRAL, POLIANA 

NOMERG DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos, Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulado 

por POLIANA NOMERG DE OLIVEIRA, sobre o que o Ministério Público 

manifestou contrariamente ao pedido(...). observo que a requerente 

apresentou nota fiscal relativa à televisão marca SEMP TOSHIBA (f. 350). 

Ante o exposto, divergindo do entendimento do Parquet, DEFIRO o pedido 

de restituição do bem apreendido (televisão) a requerente POLIANA 

NOMERG DE OLIVEIRA. No mais, CUMPRA-SE a decisão de f. 352. CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defesa. INTIME-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126935 Nr: 533-08.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

Não havendo interesse na manutenção da(s) arma(s) e munições 

apreendidas nos autos, ENCAMINHEM-SE ao Comando do Exército para a 

devida destruição, na forma dos artigos 25 da Lei nº 10.826/03 e 65 do 

Decreto nº 5.123/04.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117519 Nr: 8621-06.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CARDEC SILVERIO FERREIRA, 

MARCELO BRUNO BERNARDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,

Não havendo interesse na manutenção da(s) arma(s) e munições 

apreendidas nos autos, ENCAMINHEM-SE ao Comando do Exército para a 

devida destruição, na forma dos artigos 25 da Lei nº 10.826/03 e 65 do 

Decreto nº 5.123/04.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101741 Nr: 2723-46.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos,

Não havendo interesse na manutenção da(s) arma(s) e munições 

apreendidas nos autos, ENCAMINHEM-SE ao Comando do Exército para a 

devida destruição, na forma dos artigos 25 da Lei nº 10.826/03 e 65 do 

Decreto nº 5.123/04.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110393 Nr: 2748-25.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE LIBERATO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Não havendo interesse na manutenção da(s) arma(s) e munições 

apreendidas nos autos, ENCAMINHEM-SE ao Comando do Exército para a 

devida destruição, na forma dos artigos 25 da Lei nº 10.826/03 e 65 do 

Decreto nº 5.123/04.

CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131228 Nr: 3322-77.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISANDRA APARECIDA FERREIRA DA 

ROCHA, Rg: 2.299.301-0, Filiação: Lourival Alves da Rocha e Mirian 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 05/09/1993, brasileiro(a), natural de 

Juina-MT, solteiro(a), menor, Telefone 9961 9450. 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: trata se de medida protetivas de urgência( Lei Maria da 

Penha)

Despacho: Vistos,INTIME-SE a vítima para informar por meio do Sr. 

Meirinho o atual endereço do Ofensor, bem como se ainda há interesse na 

manutenção das medidas protetivas.Não havendo interesse, CONCLUSOS 

para deliberação.Havendo interesse na manutenção das medidas 

protetivas, CUMPRA-SE a decisão anterior, e em caso de o Ofensor estar 

em lugar incerto e não sabido, CITE-SE POR EDITAL COM PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS para tomar CIÊNCIA das medidas deferidas e, querendo, 

contestar a ação em 5 (cinco) dias POR MEIO DE 

ADVOGADO.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, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 06 de março de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135280 Nr: 5984-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE VALOIS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 50992 Nr: 4300-35.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MARCELINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183222579

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 50992.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 12/03/2018 16:25:20

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110393 Nr: 2748-25.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE LIBERATO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Certifico que, decorrreu o prazo sem que a Defesa apresentasse as 

alegações finais da defesa, conforme determinado em audiência de fl. 58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128797 Nr: 1787-16.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DRA ANDREIA OLIVEIRA LIMA PARA 

ATUAR COMO ADVOGADA DATIVA DO RÉU, BEM COMO PARA NO 

PRAZO LEGAL APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 50922 Nr: 4284-81.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORACI VIEIRA, PAULO IRES VIEIRA, JOÃO 

CARLOS SZULCZEWSKI, VELY BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos,

1. RECEBO os recursos de apelação interposto pelas Defesas, o que faço 

com espeque no art. 593 do CPP.

2. VISTA aos apelantes para suas razões, sob pena de subida sem elas 

(art. 601 do CPP) e, OFERECIDAS ou CERTIFICADO o decurso do prazo 

(art. 600 do CPP), ao apelado para contrarrazões na mesma sequência.

3. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

4. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 91948 Nr: 6417-91.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO ROBERTO DE MELO FREIRE, 

Rg: 1344387-9, Filiação: Marinalva Monteiro de Melo Freire e João de 

Andrade Freire, data de nascimento: 04/07/1971, brasileiro(a), natural de 

Querencia do Norte-PR, solteiro(a), cerqueiro, Telefone 3566-1330. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu 

CLÁUDIO ROBERTO DE MELO FREIRE nas penas do art. 21, “caput”, do DL 

nº. 3.688/41, com as implicações da Lei nº. 11.340/06. Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena:Pena: prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2)Antecedentes: o réu não 
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possui maus antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos nada 

que desabone sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos 

estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer 

traço psicológico relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: 

são inerentes ao tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 

8)Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão 

simples.2ª FASEInexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.3ª 

FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, 

TORNO DEFINITIVA a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.A pena 

deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, 

do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito 

de apelar em liberdade. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO: 

Vejamos a redação do artigo 44 do Código Penal: "Art. 44 - As penas 

restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de 

liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 

quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à 

pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - 

o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 

como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja 

suficiente (...) § 2o - Na condenação igual ou inferior a um ano, a 

substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; 

se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída 

por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de 

direitos. § 3° - Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a 

substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja 

socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em 

virtude da prática do mesmo crime. § 4º - A pena restritiva de direitos 

converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento 

injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de 

liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de 

direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. 

§ 5º - Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro 

crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo 

deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena 

substitutiva anterior”. Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual 

foi cometida mediante violência, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direito. Nos termos do art. 77 do Código 

Penal, SUSPENDO o cumprimento da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, 

mediante as seguintes condições: a)No primeiro ano do prazo, deverá o 

condenado prestar serviços à comunidade (art. 78,§1º do CP);b)Proíbo o 

condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, casas 

noturnas e congêneres;c)Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia 

autorização do Juiz;d)Comparecer mensalmente em juízo para informar e 

justificar suas atividades;ISENTO o acusado do pagamento das custas e 

despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. 

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;02) 

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a 

suspensão dos direitos políticos;03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório 

Distribuidor e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e 

Estadual de Identificação;05) LANCE-SE o nome do réu no rol do 

culpado;Tendo em vista a atuação do advogado Dativo Dr. Antônio 

Valdenir Caliare para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso 

a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5 URH’s. 

SIRVA a presente como título executivo sem a necessidade de expedição 

de certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.P. I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

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, FRANCIELE CURZEL, 

digitei.

Juína, 09 de novembro de 2016

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121278 Nr: 2157-29.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODERLEI SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Vistos,

Trata-se de procedimento cautelar instaurado em decorrência de violência 

doméstica, em tese, praticada contra a requerente.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O art. 485, VIII, do NCPC, dispõe que:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;”

Com efeito, no caso em tela, verifica-se que a parte requerente pugnou 

pela revogação das medidas protetivas.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por consequência, 

tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse nas medidas 

protetivas,

 REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do NCPC.

INTIME-SE a vítima da presente decisão.

SEM custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97259 Nr: 5734-20.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR GONÇALVES PEREIRA, LUCIENE 

PEREIRA CAMPOS, ANDERSON MAICON DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOCEMAR GONÇALVES PEREIRA, 

Filiação: Lucimar Gonçalo de Arruda e Aparecido Pereira, data de 

nascimento: 31/10/1991, brasileiro(a), natural de Castanheira-MT, 

convivente, servente, Telefone 66 9973 4014 e atualmente em local incerto 

e não sabido ANDERSON MAICON DA ROSA, Cpf: 037.314.511-07, Rg: 

1.090.818-07, Filiação: Adão da Rosa e Marlize Brum, data de nascimento: 

27/10/1990, brasileiro(a), solteiro(a), desempregado, Telefone 9647 7210. 

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: OMinistério Público oferece a presente DENÚNCIA 

contra JOCEMAR GONÇALO PEREIRA E ANDERSON MAICON DA ROSA, 

como incursos no artigo 342 do Código penal.

Despacho: Vistos em correição,CITE-SE na forma requerida pelo Ministério 

Público.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, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 16 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95462 Nr: 3747-46.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON GONÇALVES DOS SANTOS, MILTON 

BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Vistos,

1. Diante da certidão de f. 117, dando conta de que os réus desejam 

recorrer da sentença, RECEBO o recurso de apelação interposto pelos 

réus, o que faço com espeque no art. 593 do CPP.

2. VISTA aos apelantes para suas razões, sob pena de subida sem elas 

(art. 601 do CPP) e, OFERECIDAS ou CERTIFICADO o decurso do prazo 

(art. 600 do CPP), ao apelado para contrarrazões na mesma sequência.

3. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

4. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120118 Nr: 1468-82.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ROQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

1. Diante da certidão de fl. 130-132, dando conta de que o réu deseja 

recorrer da sentença, RECEBO o recurso de apelação interposto pelo réu, 

o que faço com espeque no art. 593 do CPP.

2. VISTA ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas (art. 

601 do CPP) e, OFERECIDAS ou CERTIFICADO o decurso do prazo (art. 

600 do CPP), ao apelado para contrarrazões na mesma sequência.

3. A(o) Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 5 URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. Após a apresentação das razões recursais, EXPEÇA-SE a 

certidão, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas.

 4. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

5. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92513 Nr: 592-35.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRAN HENRIQUE NESELLO, FERNANDA 

CUSTODIA HOFFMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - OAB:16.919/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

APRESENTE AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000583-51.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO ALVES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

LAERCIO FAEDA OAB - MT0003589A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas às partes do retorno dos 

autos para, em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010330-08.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON MARQUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO OAB - SP0173448A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas às partes do retorno dos 

autos para, em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40674 Nr: 298-56.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO PALCZUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE FREITAS FAGUNDES, SIDNEY JOSÉ 

LUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Tendo em vista o decurso da suspensão dos autos, tem o presente a 

finalidade de intimar a parte Exequente para dar efetivo prosseguimento ao 

feito, em 05(cinco) dias, sob pena de extinção dos autos sem resolução 

do mérito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 102002 Nr: 2941-74.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Tem o presente a finalidade de intimar o advogado do autor do fato para, 

em 10(dez) dias, apresentar a resposta escrita ao Recurso de Apelação 

Interposto pelo Ministério Público.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237356 Nr: 1440-59.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Kava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara de Fátima Leal Kobachuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885, Clinton Ferreira da Silva - OAB:22335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FREITAS PICCININI 

- OAB:15664, Marcel de Sá Pareira - OAB:12.070

 Intimação dos procuradores das partes para se manifestarem acerca do 

laudo juntado á fl. 419-vº. Ademais fica o procurador da parte autora 

intimado para se manifestar no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 140155 Nr: 3118-85.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos procuradores das partes sobre o despacho de fl. 100, 

disponível também no site do TJMT. Ademais fica o procurador da parte 

autora intimado para que querendo do prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar a cerca do retorno dos autos do TRF1.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180638 Nr: 1114-07.2013.811.0011

 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: Ilvo Pedro Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caruanã S/A - Sociedade de Crédito, 

Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJACI ALVES FALCÃO NETO - 

OAB:304.789, Marcos Antonio Falcao de Moraes - OAB:311247

 (...) À luz do exposto, DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 

06 (seis) parcelas iguais e sucessivas de R$ 326,43 (trezentos e vinte e 

seis reais e quarente e seis centavos), nos termos art. 98, §6°, CPC e art. 

468, §7°, CNGC.Intime-se o exequente para recolher a primeira parcela 

imediatamente, no prazo de 24 (vinte e quatro horas).Intimem-se às partes 

para especificarem provas que ainda pretendem produzir. 

Intimem-se.Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 09 de março de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249650 Nr: 2880-56.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Designo audiência de instrução para o dia 04 de abril de 2018, às 

15h00min.

As partes deverão apresentar rol testemunhal com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias, conforme art. 357, § 4º e 450, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, sob pena de preclusão.

Intimem-se todos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 24756 Nr: 2105-27.2006.811.0011

 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: Luiz Gustavo Sant'Anna Cidin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Globocabo - Net Serviços de Comunicações 

S/A, Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Matheus Tostes Cardoso - OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Primeiramente, oficie-se ao Departamento da Conta única, solicitando a 

vinculação dos valores bloqueados às fls. 242/244, conforme ID 

072013000012947716.

Logo em seguida, intime-se a exequente para que traga aos autos planilha 

com atualização do débito remanescente, em 1 (quinze) dias.

Com a juntada da planilha, volvam-me os autos conclusos para análise do 

pedido de fls. 34.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 85293 Nr: 2972-15.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solução Transportes Ltda, Ideal Transportes Ltda, 

Givanildo Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Mendes Vieira - 

OAB:143229/RJ, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Mirian 

Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:

 Considerando o decurso do prazo de suspensão, certificado à fl. 355, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, informar a 

ocorrência de acordo ou requerer o prosseguimento do feito. Advertindo-o 

que a não manifestação implicará na suspensão novamente do feito.

Com relação à devolução do valor recebido pelo Sr. Ronaldo, requisite 

novamente à Coordenadoria da Conta Única informações acerca do 

Alvará, tais como data e valor, com a máxima urgência.

Saliento que caso ainda haja interesse na realização da perícia 

requisitada, deverá, neste interregno, já efetuar o depósito de metade do 

valor dos honorários periciais, na conta única, conforme determinado à fl. 

348. Advirto que a inércia ou silencio da parte autora será interpretado 

como desistência da produção de referida prova.

Após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 9 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253129 Nr: 4800-65.2017.811.0011

 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: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Vilela, Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 (...) REPILO a preambular arguida. As partes são legitimas e estão bem 

representadas em juízo.Nas impugnações ora apresentadas não vislumbro 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito 

por saneado.Em razão da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a 

produção de prova documental e oral, consubstanciada pelo depoimento 

de testemunhas e depoimento pessoal do requerido Claudinei Vilela, 

designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/04/2018, às 15h30min.Determino o comparecimento pessoal do 

requerido para prestar depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do 

Código de Processo Civil.A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do 

NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.Intimem-se as 

partes e seus advogados.Cumpra-se, expedindo o necessário.Mirassol D’ 

Oeste/MT, 09 de março de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224710 Nr: 4426-54.2014.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335, Fabiana Silva dos Santos - OAB:193.877/SP, Kamila de 

Souza Coutinho - OAB: 10.661, Washington Faria Siqueira - 

OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hanna Kágiza Pomar 

Nogueira Braga - OAB:19.103, Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 Defiro o pedido de fls. 137, razão pela qual determino a expedição de 

alvará.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste - MT, 07 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244643 Nr: 354-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Donizeti Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donzeti Nunes - 

OAB:2.420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Scarpi - OAB:246580, 

OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - OAB:146474

 Cuida-se de Execução de Sentença movido por Sergio Donizeti Nunes em 

face de BRF – Brasil Foods S/A, visando à satisfação da prestação 

jurisdicional.

Entre um ato e outro, a parte autora anunciou a quitação do débito e 

cumprimento da obrigação por parte do executado (f.161).

O exequente às fls. 163 concordou com o valor depositado e requereu o 

levantamento (f. 163).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tento em vista o documento acostado à f. 161, vislumbra-se que o 

executado efetivou o pagamento integral do débito reclamado pela parte 

exequente.

 Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito e cumprimento da 

obrigação, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Expeça-se Alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos 

autos, devendo ser depositada na conta informada pelo exequente à f. 

163.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

 Após o transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 9 de março de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255357 Nr: 5754-14.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Roberto da Silva Morais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 22.Intime-se o requerente, 

na pessoa de seu advogado, para que comprove o recolhimento das 

custas de distribuição e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do presente feito, atentando-se a Secretaria da Segunda 

Vara para a redação do artigo 456 da CNJG, in verbis:Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. § 3 º O 

prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em 

lei.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e façam 

imediatamente conclusos.Intime-se.Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 6 de 

março de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 11808 Nr: 42-34.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brentam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selio Soares de Queiroz - 

OAB:8470/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 42-34.2003.811.0011 – código: 11808

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

PARTE REQUERIDA: João Brentam

INTIMANDO(A, S): Executados(as): João Brentam, Cpf: 32790805172 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), pecuarista, Endereço: Rua Germano 

Greve, 417, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/02/2003

VALOR DA CAUSA: R$ 4.269,81

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Nacional em face de JOÃO BRETAM, ambos qualificados nos 

autos, com o intuito de receber o valor inicial de R$ 4.269,81 (quatro mil 

duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos). O executado 

foi citado via edital em 22/07/2012 (fls. 53). Às fls. 76/78 o executado 

pugnou pela decretação da prescrição do crédito tributário. Instada a 

manifestar, a Fazenda Pública às fls. 80/81 afirma não ter ocorrido a 

prescrição e pugna pelo prosseguimento do feito, com deferimento de 

penhora nas contas bancárias do executado. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 

174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva.” Conforme redação original do inciso I, do artigo 174 

do Código Tributário Nacional, cabível ao presente caso, em razão do 

despacho inicial ter ocorrido antes de 09.06.2005, a interrupção do prazo 

prescricional ocorrera apenas com a citação do executado, ocorrida em 

11/05/1998. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 
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vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional, 

o feito fora alcançado fulminado pela prescrição quinquenal intercorrente. 

Frise-se, que desde a citação não houve mais qualquer ato jurídico capaz 

de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente somente 

é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei de 

Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Conquanto a 

exequente afirme a não ocorrência de prescrição, aduzindo ter o 

executado aderido ao parcelamento do débito em 06/02/2002, verifico que 

referido parcelamento é anterior ao ajuizamento da presente execução e 

não foi adimplido, tanto que ensejou a presente execução. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO eventual 

penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 18 de agosto de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário., digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 119727 Nr: 3335-65.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gessi Pereira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 3335-65.2010.811.0011 – código: 119727

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

PARTE REQUERIDA: Gessi Pereira Carvalho

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Gessi Pereira Carvalho, Cpf: 

18152185841 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Marcelino 

Possavatz, 3876, Bairro: Residencial Nova Mirassol, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/12/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 799,91

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de GESSI PEREIRA CARVALHO, ambos 

qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 799,91 

(setecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos). A inicial foi 

recebida no dia 20/12/2010 (fl. 20), oportunidade em que foi determinada 

citação do executado para pagar o débito. Decisão de fls. 47 determinou o 

envio dos autos ao arquivo provisório. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do Código Nacional 

Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a redação do 

inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que, tal 

aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente 

caso. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 

vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional 

pelo despacho citatório do executado (causa interruptiva da prescrição), o 

feito fora alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, 

que desde o despacho inaugural, não houve mais qualquer ato jurídico 

capaz de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente 

somente é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). Após o trânsito em julgado, 

devidamente certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Eu, Wirdino Lauro França, estagiário., digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115645 Nr: 2924-22.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Flavio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 2924-22.2010.811.0011 – código: 115645

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

PARTE REQUERIDA: Antonio Flavio da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Antonio Flavio da Silva, Cpf: 

26761165172 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Valdecir Agripino de 

Souza, N/s, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/12/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 299,99

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal em face de ANTONIO FLAVIO DA SILVA, ambos 
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qualificados nos autos, com o intuito de receber o valor de R$ 299,99 

(duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). A inicial foi 

recebida no dia 15/12/2010 (fl. 20), oportunidade em que foi determinada 

citação do executado para pagar o débito. Vieram-me os autos conclusos. 

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do 

Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a 

redação do inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo 

que, tal aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente 

caso. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 

vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional 

pelo despacho citatório do executado (causa interruptiva da prescrição), o 

feito fora alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, 

que desde o despacho inaugural, não houve mais qualquer ato jurídico 

capaz de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente 

somente é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO eventual 

penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 10 de agosto de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Eu, Wirdino lauro França, estagiário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 9 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30304 Nr: 1007-36.2008.811.0011

 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: Vanderlei Sebastião Batista Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda, 

Volkswagen do Brasil - Indústria de Veículos Automotores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884, ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - OAB:86844

 (...)Por todo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

constante da presente ação, JULGANDO extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR as requeridas a pagarem, solidariamente, ao requerente 

a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão 

(súmula 362 do STJ), e ainda, ao ressarcimento pelos danos materiais 

suportados pelo autor, os quais totalizaram R$ 2.640,00 (dois mil 

seiscentos e quarenta reais), corridos monetariamente, pelo INPC e 

crescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês desde o efetivo 

dispêndio (súmula 54 do STJ). Condeno a requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios , que 

fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 

2º do art. 85 do CPC.Após o transito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D´Oeste/MT, 9 de março de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 5148 Nr: 301-34.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Lima Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Tendo em vista o requerimento do exequente, determino a suspensão do 

processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com supedâneo no art. 40 da 

Lei 6.830/80.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113928 Nr: 2247-89.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Lucio Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos Procuradores da parte autora da. R. decisão de fls. 152 a 

qual encontra-se diponível no site do TJMT, bem como para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 75.00 

(setenta e cinco reais) de acordo com o provimento 07/2017, por meio do 

site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado deCitação/Penhora e Intimação da parte 

execurada, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245195 Nr: 639-12.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente da r. sentença de fls. 50/51 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como do cálculo de fls. 52.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240684 Nr: 3261-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B M de Moraes Kruger & Kruger Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do Procurador da parte autora da r. sentença de fls.62 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 13939 Nr: 146-46.1991.811.0011

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizio Pereira Mendes, Izabel de Souza Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Paulo Mendonça, Edson Prado, 

Romair Gomes, Wilbur Hohlenwerger Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Intimação do procurador da parte requerida para que se manifeste nos 

autos no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 8761 Nr: 929-86.2001.811.0011

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 201993 Nr: 372-45.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - Brasil Foods S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Arantes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Marcio Araujo Opromolla - OAB:194.037, Rafael 

Stefanini Auilo - OAB:314..873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos Procuradores da parte autora de que foi expedido Carta 

Precatória para a Comarca de São Paulo-SP com a finalidade de 

Penhora/Depósito/Avaliação e Intimação dos veículos constantes da 

Restrição Judicial de fls. 222/227 devendo Vossa Senhoria efetuar 

naquele Juízo a distribuição da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 190892 Nr: 2815-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cliger de Paula Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255570 Nr: 5831-23.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Martins Tomaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora autora da r. decisão de fls. 

33/34 bem como que esta Secretaria designou a data 23/03/2018 às 

14hs30min para a realização da perícia médica da parte autora quando 

poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade e Comarca 

pelo perito, Dr.LUIZ CARLOS PIERONI - CRM Nº. 5330 , fazendo-se 

acompanhar da parte autora, conforme determinado pela portaria 

086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos que a 

mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 187868 Nr: 2303-20.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHPdS, JPdS, CPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 48, para determinar a suspensão do processo, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Escoado o prazo da suspensão, dê-se nova 

vistas à Defensoria Pública para manifestação quanto ao prosseguimento 

do feito, no prazo 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido voltam-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 12 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242297 Nr: 4033-61.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano do Carmo Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para pugnar o que de direito em 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241946 Nr: 3872-51.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edi Lima de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.
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Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de março, de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237452 Nr: 1502-02.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Antonia de Souza Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257232 Nr: 584-27.2018.811.0011

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Garcia Batista - 

OAB:211608, Marcelo Guarita Borges Bento - OAB:207199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora pessoalmente, para pagar as custas processuais 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 13 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115514 Nr: 2449-66.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinvaldina Libarino Didone

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 237, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 115514.Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas, conforme determinado no v. acórdão de fls. 

234/234-v°.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 07 de fevereiro de 2018.Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217039 Nr: 3157-77.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Konvikção Bijuterias Ltda-ME, Hallison Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva Xavier Ferreira, Felipe Silva Ferreira 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 356, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Feitos os esclarecimentos solicitados por este 

Juízo, determino a inclusão de Felipe Silva Ferreira ME no polo passivo da 

lide. Retifique-se na distribuição e registros. Expeça-se carta de citação 

do requerido em questão para o endereço constante à fl. 352. Intimem-se. 

Cumpra-se, com a máxima urgência, por se tratar de processo inserido na 

Meta 02/2018-CNJ"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 211805 Nr: 2335-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital Geral e Maternidade Mirassol D'Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel 

Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira 

Braga - OAB:19.103, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

das partes acerca da audiência ora designada, devendo emitir as guias no 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, 

bem como enviar o comprovante de depósito para posterior cumprimento 

do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 

48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 211805 Nr: 2335-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital Geral e Maternidade Mirassol D'Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel 

Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira 

Braga - OAB:19.103, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 357/357-v, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Posto dessa forma, 

designo audiência de conciliação para o dia 09 de abril de 2018, às 14h00, 

devendo comparecer pessoalmente à solenidade o Prefeito Municipal, o 

Procurador do Município, o Presidente da Fundação Municipal de Saúde 

Prefeito Samuel Greve, Márcio Luiz Pereira, o Assessor Jurídico da 

Fundação, Dr. Émerson Rodrigues da Silva, os representantes legais do 

Hospital Geral e Maternidade Mirassol d’Oeste Ltda. ou que façam 

representar no ato por procurador com poderes para transigir, os seus 

advogados constituídos nos autos, o perito nomeado nos autos e o 

presentante do Ministério Público. Considerando-se o decurso do prazo 

para a entrega do laudo pericial, intime-se o perito nomeado para que o 

deposite em 05 (cinco) dias, devendo as partes ser intimadas a respeito 

do seu teor para que avaliem a possibilidade de oferecimento de proposta 

de acordo em audiência. Por fim, postergo a análise do pedido de 

levantamento dos valores depositados nos autos de ação de despejo, 

Cód. 211805, para após a realização da audiência de conciliação, 

devendo a Gestora Judiciária certificar a quantia depositada naqueles 

autos referentes aos aluguéis."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 171083 Nr: 4022-71.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Aparecida Longo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 
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Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor sobre a decisão de fls. 107, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 171083.Ciência às partes do retorno dos autos do 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região.Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 

29 de Janeiro de 2018.Edna Ederli Coutinho,

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75 Nr: 19-74.1992.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Egnomar de Freitas Tiago, KIMIO IKUTA, ORLANDO 

BERNARDELLI, Adolfo Prazeres Martins, GILSON DE LIMA RODRIGUES, 

EVERALDO DA CUNHA CINTRA, MILTON DE PAULA FERREIRA JÚNIOR, 

Felicio Teiti Kawai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623, Antonio Ferreira Destro - OAB:6390/MT, Carlos 

Wagner Gobati de Matos - OAB:, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, 

EDER FAUTINO BARBOSA - OAB:11566-A, Elaine Karine da Silva 

Queiroz - OAB:226544/SP, Jaquim Felipe Spadoni - OAB:6197, Mario 

Eduardo Marquardt - OAB:10915-A, Ricardo Quidá - OAB:2625-MT, 

Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153, Vinícius Rodrigues Travain - 

OAB:8.750

 Em atenção ao requerimento da parte autora de fls. 2937, intimo-a de que 

a c i tada guia deve ser  gerada a par t i r  do l ink : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", e após clicar na terceira coluna 

(canto direito), Aba: diligência, subtítulo: Emissão de Guia de Diligência, e 

após preencher os dados relativos ao processo supra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179445 Nr: 881-10.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 52, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual 7.603/2001. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se 

à baixa na distribuição. Após, ao arquivo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210745 Nr: 2141-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Mirassol D´Oeste - MT, Elias Mendes Leal 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral e Maternidade Mirassol D´Oeste 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872, IURI SEROR CUIABANO - OAB:10838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 343/343-v, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Posto dessa forma, 

designo audiência de conciliação para o dia 09 de abril de 2018, às 14h00, 

devendo comparecer pessoalmente à solenidade o Prefeito Municipal, o 

Procurador do Município, o Presidente da Fundação Municipal de Saúde 

Prefeito Samuel Greve, Márcio Luiz Pereira, o Assessor Jurídico da 

Fundação, Dr. Émerson Rodrigues da Silva, os representantes legais do 

Hospital Geral e Maternidade Mirassol d’Oeste Ltda. ou que façam 

representar no ato por procurador com poderes para transigir, os seus 

advogados constituídos nos autos, o perito nomeado nos autos e o 

presentante do Ministério Público. Considerando-se o decurso do prazo 

para a entrega do laudo pericial, intime-se o perito nomeado para que o 

deposite em 05 (cinco) dias, devendo as partes ser intimadas a respeito 

do seu teor para que avaliem a possibilidade de oferecimento de proposta 

de acordo em audiência. Por fim, postergo a análise do pedido de 

levantamento dos valores depositados nos autos de ação de despejo, 

Cód. 211805, para após a realização da audiência de conciliação, 

devendo a Gestora Judiciária certificar a quantia depositada naqueles 

autos referentes aos aluguéis."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210745 Nr: 2141-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Mirassol D´Oeste - MT, Elias Mendes Leal 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral e Maternidade Mirassol D´Oeste 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872, IURI SEROR CUIABANO - OAB:10838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

das partes acerca da audiência ora designada, devendo emitir as guias no 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, 

bem como enviar o comprovante de depósito para posterior cumprimento 

do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 

48 horas do efetivo recolhimento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246422 Nr: 1347-62.2017.811.0011

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHdSC, ÍAdO, RRdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS N.º 1347-62.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: Carlos Henrique dos Santos Cintra e Ítalo Alves de 

Oliveira e Roberto Rosa da Silva Filho

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Menor infrator: Carlos Henrique dos 

Santos Cintra Filiação: Jean Carlos dos Santos e Lucian Pereira Cintra, 

data de nascimento: 26/05/2001, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), menor, Endereço: Rua 01, Qd. 10. Lt. 35, Bairro: Residencial 

Magnólia, Cidade: Tondonópolis-MT; e Menor infrator: Roberto Rosa da 

Silva Filho Filiação: Roberto Rosa da Silva e Ana Lúcia Gamarra da Silva, 

data de nascimento: 06/05/2003, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), menor, Endereço: Rua A-6, Em Frente Ao Nº 3.075, Bairro: 

Pedra 90, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: Intimar os adolescentes acima qualificados acerca da 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04/04/2018, às 

14h30, no Fórum da Comarca de Mirassol d'Oeste/MT

DECISÃO/DESPACHO: Cód. 246422 Acolho a cota Ministerial de fls. 

178/179, razão pela qual designo o dia 04/04/2018, às 14h30, para 
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realização de audiência de instrução e julgamento. Determino o 

comparecimento pessoal das testemunhas arroladas para prestarem 

depoimento, nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 06 

de março de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 12 de março de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75141 Nr: 1315-38.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, IZA MARCIA COSTA - 

OAB:10834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 260/263, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por 

idade rural ao autor, no valor de um salário mínimo vigente, bem como 

décimo terceiro salário. Para a data de início do benefício fixo a data do 

ajuizamento da ação, qual seja, 15 de abril de 2009. Por força do art. 1.288 

da CNGJ DECLARO: I – Geraldo Bezerra da Silva; II – benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade rural; III – no valor de um salário 

mínimo vigente; IV – 15 de abril de 2009; V – no valor de um salário mínimo 

vigente; VI – 15 de abril de 2009. Quanto às prestações vencidas desde 

então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a data da 

citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação 

do STJ (Lei nº 6.899/1981, Súmulas nº 43 e nº 148 do STJ, art. 406 do 

Código Civil c/c o art. 161 do Código Tributário Nacional). Contudo, a partir 

de 29 de junho de 2009, os valores em atraso deverão ser atualizados em 

conformidade com os preceitos da Lei nº 11.960/2009."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 120591 Nr: 3480-24.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bivinello, Elzira Marli Bivinello, Jesuíno 

Bivinello, Marina de Almeida Bivinello, Antonio Luiz Bivinello, Jacira Bivinello 

Barbosa, João Batista Bivinello, Ademir Luiz Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sônia Magalhães de Giácomo, Aksel 

Peter Hansen Junior, Hélio José Garcia Mendes, Remegildo Pigari, José 

Alexandre de Morais Neto, Aparecida da Costa Pigari, Banco do Brasil 

S/A, Mauro Pigari, José Pigari, Ana Lúcia Garcia de Queiróz Pigari, 

Gelcineia Pazini Pigari, Roberto Arruda Zárate Lopes, Ana da Silva Zárate 

Lopes, Fertilizantes Mitsui S.A - Indutstria e Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Domingues Brito - 

OAB:25.825 / PR, RICARDO DOMINGUES DE BRITO - OAB:25825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

OLIVEIRA MENDES - OAB:305124, Defensoria Pública de Mirassol 

D´Oeste - OAB:, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 445, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se que as partes 

protestaram pela produção de prova oral, sendo esta modalidade 

probatória essencial ao deslinde do feito, designo o dia 26/04/2018, ÀS 

14H00, para audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que, 

antes de aberta a instrução, as partes poderão chegar a um acordo. 

Determino o comparecimento pessoal da parte autora e do requerido Hélio 

José Garcia Mendes para prestarem depoimento pessoal, nos termos do 

art. 139, VIII do Código de Processo Civil. A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 dias para juntarem nos autos o 

rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 

450 do NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as 

intimações das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do 

artigo 455 do NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. 

Com relação ao pedido de fls. 440/441, consistente na expedição de 

ofícios às serventias ali indicadas, indefiro-o, por se tratar de diligência 

cujo ônus compete à parte autora. No entanto, defiro o prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias, para a juntada dos referidos 

documentos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 120591 Nr: 3480-24.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bivinello, Elzira Marli Bivinello, Jesuíno 

Bivinello, Marina de Almeida Bivinello, Antonio Luiz Bivinello, Jacira Bivinello 

Barbosa, João Batista Bivinello, Ademir Luiz Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sônia Magalhães de Giácomo, Aksel 

Peter Hansen Junior, Hélio José Garcia Mendes, Remegildo Pigari, José 

Alexandre de Morais Neto, Aparecida da Costa Pigari, Banco do Brasil 

S/A, Mauro Pigari, José Pigari, Ana Lúcia Garcia de Queiróz Pigari, 

Gelcineia Pazini Pigari, Roberto Arruda Zárate Lopes, Ana da Silva Zárate 

Lopes, Fertilizantes Mitsui S.A - Indutstria e Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Domingues Brito - 

OAB:25.825 / PR, RICARDO DOMINGUES DE BRITO - OAB:25825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

OLIVEIRA MENDES - OAB:305124, Defensoria Pública de Mirassol 

D´Oeste - OAB:, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Intimar o(a) advogado(a) da parte (?) para providenciar o recolhimento de 

guia de distribuição das cartas precatórias, que serão encaminhadas à 

comarca Londrina/PR, Campinas/SP, Mogiguaçu/SP e Pontes e 

Lacerda/MT, visando a intimação das partes acerca da audiência ora 

designada, devendo juntar aos autos os originais das guias e 

comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257452 Nr: 650-07.2018.811.0011

 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: William Antonio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 70/72, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256608 Nr: 337-46.2018.811.0011

 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: Luzia Clara Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 21/02/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

39/47, em 01/03/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252000 Nr: 4069-69.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 11/01/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

82/88, em 28/02/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256005 Nr: 42-09.2018.811.0011

 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: José Estevão Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 21/02/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

33/41, em 01/03/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252206 Nr: 4182-23.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemi Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 195227 Nr: 3571-12.2013.811.0011

 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: S. de Moraes Leite - ME, Sebastião de Morais Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255552 Nr: 5824-31.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Vencato Puerari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Mirassol 

D'Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia Puerari Marques - 

OAB:76356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238432 Nr: 1991-39.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Faria Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Socioeconômico juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 153783 Nr: 719-49.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA (FUNDO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Mayer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO NOBRE CASTELO - 

OAB:13574-A, ELBE RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:15020-B, 

Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:12.090-A

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170598 Nr: 3848-62.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaka Trator e Serviços Rodantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Comar da Silva - 

OAB:7650-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r. Certidão de fls. 109, bem 

como para que querendo se manifeste nos autos, no prazo legal, cujo teor 

transcrevo: "Certifico que a parte requerida foi citada dos termos da 

presente ação, através da carta de citação e fls. 108, cujo A.R. foi juntado 

aos autos em 04/12/2017, às fls. 108-v, para efetuar o pagamento do 

debito no prazo de 3 dias, deixando transcorrer o prazo sem 

manifestação."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252015 Nr: 4082-68.2017.811.0011

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulalia Vitorazzi - MEI, Eulália Vitirazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 Intimar o advogado da parte requerida para apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235858 Nr: 662-89.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Novo Milênio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAUTO - LOCADORA CACERENSE DE 

AUTOS S/C LTDA., Espólio de Oscar Tsukassa Matsushita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, 

Joice Pinto Pereira de Siqueira - OAB:20116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:, Ricardo Quidá - OAB:2625-MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 929, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255538 Nr: 5817-39.2017.811.0011

 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: Divino Alves de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi expedido Alvará de 

Autorização nos autos e que ele se encontra nesta Secretaria a 

disposição para retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102613 Nr: 861-24.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapanache Comércio de Cereais Imp. e Exp. 

Ltda - ME, Fabio Gomes da Silva, Ana Ferreira Douradinho, Joana Darc 

Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

/ 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:261030/SP, Gustavo R. Góes 

Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos, no prazo 

legal, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 201, cujo teor 

transcrevo:" Certifico que procurei pela Empresa Executada: Tapanache 

Comércio de Cereais Imp. e Exp. Ltda-ME e seus representantes, mas não 

os encontrei, após algumas indagações fui informado pela Sra. Luceli que 

se identificou sendo irmã do Executado: Fábio gomes da Silva, a qual disse 

que ele mudou para a cidade de Cáceres-MT podendo ser localizado no 

estabelecimento Nelita Modas próximo ao Banco do Bradesco naquela 

cidade, por não o ter encontrado, DEIXEI de CITÁ-LO. A Executada: Joana 

Darc Almeida da Silva está morando na cidade de Itapurá-MT, com 

endereço desconhecido da informante, em virtude de que a executada 

não mais reside nesta cidade, DEIXEI de CITÁ-LA, sendo assim, devolvo o 

presente à Central de Mandados para os devidos fins. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235880 Nr: 673-21.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariuza Antonio Bruno de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 170, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237567 Nr: 1561-87.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F Manoel Pneus ME, Douglas Ferreira Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação do advogado do autor para que efetue o deposito 

referente a diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de Intimação. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias. Enviando o comprovante 

de deposito para posterior cumprimento do mandado. Informo que a 

efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239186 Nr: 2345-64.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonnyek Calixto Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados do autor sobre a certidão de fls. 97, bem como para 

que querendo se manifeste nos autos, cujo teor transcrevo: "Certifico que 

o advogado da parte requerida foi intimado através do Mandado de fls. 

95/96, juntado aos autos em 16/01/2018, para pagar o débito no valor de 

R$ 100.470,59, 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, 

deixando transcorrer o prazo sem manifestação. Certifico, outrossim, que 

da mesma forma decorreu o prazo previsto no art. 525, do NCPC, para que 

a parte devedora apresentasse sua impugnação."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 186844 Nr: 2189-81.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Rogelio Ferreira Bernardes, Miriely de Lima 

Moretti Bernardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Araújo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 Intimar advogado do devedor para pagar o débito no valor de R$ 

34.324,05, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174196 Nr: 4718-10.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Eni Aparecida Appolari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 184, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Ante o teor dos documentos carreados às fls. 

182/183, aguarde-se a efetivação do pagamento e/ou transcurso do prazo 

do artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC.

Uma vez comprovado o depósito em conta judicial, oficie-se o 

Departamento da Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação 

do numérico depositado e, na sequência, expeça-se alvará para liberação 

dos valores para a conta bancária indicada pela parte exequente. Empós, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será interpretado 

como quitação total do débito. Cumpridas as deliberações adrede, 

certifique-se e façam-me concluso. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170162 Nr: 3760-24.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Franco de Carvalho, Sebastião Franco de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 186, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fl. 185-verso para 

sobrestar o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte 

autora regularize a habilitação dos herdeiros.

Escoado o prazo, volvam-me conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 8079 Nr: 3-38.1983.811.0011

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Mariano de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17414-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maikon Carlos de Oliveira - 

OAB:13164-B/MT

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

da inventariante, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 150365 Nr: 729-93.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, tendo em vista o teor dos documentos de fls. 37/39, que 

informam a quitação da RPV ora expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252227 Nr: 4192-67.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Lui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação, 

devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias, bem como enviar o comprovante de depósito 

para posterior cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do 

pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252227 Nr: 4192-67.2017.811.0011

 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: Odair Lui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Cuiabá/MT, com a finalidade de citação da parte requerida, 

devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232122 Nr: 3088-11.2015.811.0011

 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: Eva Vicente Nogueira Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliaria 25 de Maio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Intimar o advogado da parte requerida para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247623 Nr: 1930-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 Intimar o advogado da parte requerida para que se manifeste acerca do 

cumprimento da sentença ora proferida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 104187 Nr: 1085-59.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdS, FdSA, GdSA, GdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre os documentos juntados às fls. 149/161.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237615 Nr: 1580-93.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Admistradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Cunha dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 54, cujo teor transcrevo:" Certifico eu, 

infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado de Citação, expedido 

pelo MMº Juiz da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, extraído dos autos do 

Código de nº.237615, onde figura como Parte Ré – ADEMIR CUNHA DOS 

REIS, dirigi-me ao endereço mencionados nos autos e em vários outros, 

sendo lá, não foi possível proceder com a Apreensão do Bem indicado no 

Mandado em virtude do mesmo não ser localizado, estando o mesmo em 

local incerto e não sabido. Sendo assim devolvo o presente mandado em 

cartório para que a Parte Autora indique um novo local onde possa ser 

localizado o referido "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256523 Nr: 305-41.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Caitano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 21/02/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

37/51, em 01/03/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255495 Nr: 5802-70.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sonia Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 10/01/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

63/75, em 23/02/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251029 Nr: 3558-71.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre o Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256400 Nr: 236-09.2018.811.0011

 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: João Martiniano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 21/02/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

26/36, em 01/03/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256586 Nr: 328-84.2018.811.0011

 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: Maria de Jesus Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 21/02/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

58/67, em 01/03/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249219 Nr: 2695-18.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleisson Jean Alves Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre o Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249205 Nr: 2684-86.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maila dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 97, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, considerando-se que o 

processo em voga traz em seu bojo a discussão a respeito da inclusão ou 

não 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, sendo esse o ponto nevrálgico do 

Tema 986 do STJ, afetado para ser discutido em sede de Recuso 

Repetitivo, DETERMINO suspensão do processamento da presente 

demanda até que o Colendo Superior Tribunal de Justiça decida o tema em 

questão."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 251925 Nr: 4047-11.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Gonçalves Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257406 Nr: 641-45.2018.811.0011

 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: Isabel Zarzenon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 37/39, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256094 Nr: 96-72.2018.811.0011

 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: Valmir Domingues Raimundo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

presente ação em 21/02/2018, tendo protocolado a contestação de fls. 

35/41, em 01/03/2018, no prazo legal.

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 194133 Nr: 3358-06.2013.811.0011

 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: José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 88, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 90682 Nr: 3892-86.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para se manifestar nos autos, no prazo 

legal, uma vez que fluiu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157479 Nr: 2502-76.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação do advogado do autor para que se manifeste nos 

autos sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 259, no prazo legal, cujo 

teor transcrevo:" Certifico eu, infra-assinado, que em cumprimento ao 

Mandado de Intimação, expedido pelo MMº Juiz da Comarca de Mirassol 

D’Oeste - MT, extraído dos autos do Código de nº157479, onde figura 

como Exequente – LUCIMAR CORREA, dirigi-me ao endereço mencionado 

nos autos, sendo lá, não foi possível Intimá-la em virtude de encontrar a 

residência fechada aparentemente por muito tempo e ter sido informado 

pelos vizinhos os Sr. João e pelo Sr. Nicanor que nunca ouviu falar da 

Exequente acima citada, estando a mesma em local incerto e não sabido. 

Sendo assim devolvo o presente mandado em cartório para os devidos 

fins. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248480 Nr: 2318-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Biribili da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aruana Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre o Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 127708 Nr: 957-05.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Audelino Trosdolf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 231, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Indefiro o pedido da Autarquia Federal 

formulado à fl. 230-v°, uma vez que a certidão de óbito do de cujus fora 

juntada à fl. 135 juntamente com os documentos dos herdeiros habilitados. 

Outrossim, registro ainda que na fl. 215-v° fora colhida a assinatura dos 

04 (quatro) filhos do falecido, de modo que por si só comprova o 

recebimento da quantia repassada pela causídica as partes. No mais, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 229 e, na sequência, 

arquivem-se os autos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250003 Nr: 3048-58.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 
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OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235686 Nr: 576-21.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Alves Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Coletivo Brasil Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lopes Carvalho - 

OAB:GO/10.564

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste sobre o 

prosseguimento no feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249599 Nr: 2869-27.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival de Lima Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A, Kirton Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611/MS, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre o Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230463 Nr: 2048-91.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir de Oliveira Aguilera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 96, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fl. 94, proceda conforme o 

postulado. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 169558 Nr: 3659-84.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilma da Silva Gonçalves Borges, João 

Luciano de Oliveira, Wanderlei Carneiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 222, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fl. 178, 

proceda conforme o postulado.

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 215422 Nr: 2922-13.2014.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio Souza Rodrigues, José de Souza Rodrigues, 

Armando de Souza Rodrigues, Claudevino de Souza Rodrigues, Sergio de 

Souza Rodrigues, Marcelo de Souza Rodrigues, Edmilson de Souza 

Rodrigues, Adriana Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 173, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Indefiro o pedido de fl. 168-vº formulado pela 

Autarquia Federal, uma vez que à fl. 131 fora analisada a habilitação dos 

herdeiros. N’outro giro, cumpra-se a sentença de fls. 166/166-vº. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249721 Nr: 2922-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devair Cevero dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 60, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, considerando-se que o 

processo em voga traz em seu bojo a discussão a respeito da inclusão ou 

não 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, sendo esse o ponto nevrálgico do 

Tema 986 do STJ, afetado para ser discutido em sede de Recuso 

Repetitivo, DETERMINO suspensão do processamento da presente 

demanda até que o Colendo Superior Tribunal de Justiça decida o tema em 

questão."

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 126192 Nr: 1112-08.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano do Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, Lauro Gonçalo da Costa - OAB:15304

 PROCESSO/CÓD. Nº 126192

 Vistos, etc.

Considerando-se a comunicação do cumprimento do mandado de prisão 

em desfavor do acusado Fabiano do Carmo da Silva na Comarca de 

Cuiabá/MT, determino que expeça-se ofício ao Superintendente de Gestão 

de Cadeias da SEJUDH, para que promova o imediato recambiamento do 

apenado a esta Comarca.

 Igualmente, expeça-se ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT, informando-o que já foi solicitado o recambiamento do 

recuperando.

Ao ensejo, cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

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, e se necessário requerer 

suas intimações.
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Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256292 Nr: 194-57.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 256292

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra JEFFERSON 

RIBEIRO DE SOUZA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

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, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 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.: 126192 Nr: 1112-08.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano do Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, Lauro Gonçalo da Costa - OAB:15304

 PROCESSO/CÓD. Nº 126192

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em face de Fabiano do Carmo da Silva, 

imputando-lhe o cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 155, §4º, 

IV, do Código Penal.

O acusado não foi localizado para citação pessoal, ensejando a citação 

editalícia, que também se mostrou infrutífera, oportunidade em que se 

declarou suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, como 

também foi decretada a prisão preventiva do implicado (fl. 60).

A prisão do réu foi cumprida em 22.12.2017 (fl. 79).

O acusado apresentou resposta à acusação às fls. 87/89, postulando a 

revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido da defesa.

Em síntese, é o relatório.

Da análise dos autos, verifico que a revogação da prisão é medida que se 

impõe.

 As informações contidas nos autos demonstram ser suficientes e 

adequadas a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas 

no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto o acusado não 

registra outros procedimentos criminais em seu desfavor, conforme 

consulta aos antecedentes pelo sistema APOLO, o crime em apuração não 

foi cometido, em tese, com gravidade exacerbada e não foi noticiado 

nenhum ato tendente a embaraçar a instrução processual penal, motivo 

pelo qual a revogação da prisão preventiva se mostra cabível.

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado FABIANO DO CARMO 

DA SILVA, mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as 

quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da 

liberdade e decreto da prisão preventiva:

 a) Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado;

b) Comunicar ao Juízo toda e qualquer mudança de endereço;

Deverá o Oficial de Justiça advertir o denunciado acerca das medidas 

cautelares estabelecidas, ressaltando que o descumprimento importará na 

revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura em nome do acusado Fabiano do Carmo da 

Silva, salvo se por outro motivo deva permanecer custodiado.

Depreque-se o cumprimento do alvará.

Haja vista a revogação da prisão preventiva do denunciado, torno 

parcialmente sem efeito a decisão de fl. 80, pelo que determino seja 

oficiada à SEJUDH para comunicar a desnecessidade de recambiamento.

Por fim, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 16/05/2018, às 15h10min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Depreque-se o interrogatório do réu.

 Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250791 Nr: 3423-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edney dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

 AUTOS Nº 3423-59.2017.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Edney dos Santos

INTIMANDO: Réu(s): Edney dos Santos, Rg: 12542261 SSP MT Filiação: 

Ademar dos Santos e de Benedita dos Santos, data de nascimento: 

05/12/1981, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, solteiro(a), 

diarista/marceneiro.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 73, proferida nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 568 de 795



autos e a seguir transcrita. (..) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR o réu EDNEY DOS 

SANTOS, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, 

pelo que passo a dosar a pena individualmente para cada denunciado. Em 

atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de antecedentes; 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil em detrimento do 

patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade; as 

circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar; 

as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime. Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) 

ano de reclusão. Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Não 

há causas de aumento, mas há de diminuição de pena prevista no art. 155, 

§2º, do CP, pelo que reduzo sua pena em 2/3, fixando-a em 04 (quatro) 

meses de reclusão, a qual torno definitiva. Em atenção ao critério trifásico 

de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de 

multa em 03 (três) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário 

mínimo vigente à data dos fatos.Em sendo cabível à espécie, substituo sua 

pena por uma restritiva de direitos, a ser especificada em audiência 

admonitória. Havendo substituição, descabida a suspensão da pena. O 

condenado poderá apelar em liberdade, uma vez que a pena foi 

substituída por uma restritiva de direitos. Isento o réu das custas 

processuais. Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências: a)Lance o nome do réu no rol dos culpados; 

b)Expeça-se guia de execução definitiva dos condenados; c)Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código leitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão; d)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal; Resta esta sentença publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Intime-se o réu por edital. Findo o prazo do recurso para o réu, 

certifique-se o trânsito em julgado e cumpram-se as disposições acima. 

Nada mais, por mim, Bianca Conceição Modesto, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata.Jean Garcia de Freitas 

Bezerra 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, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 12 de março de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 126192 Nr: 1112-08.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano do Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, Lauro Gonçalo da Costa - OAB:15304

 Intimar a advogada da r. decisão de fl. 96 de 09/03/2018 que encontra-se 

disponivel no site do TJ/MT, bem como intimar da data audiência de 

instrução e julgamento que encontra-se designada para o dia 16/05/2018 

as 15:10 horas.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77246 Nr: 814-77.2014.811.0086

 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: Levi Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Boehm, Elson Boehm, Norberto Cambri, 

Maria Francisco RizzoBoehm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

Primeiramente, verifico através da certidão de óbito de fls. 463, processo 

Apolo n. 48248, que o falecido não deixou bens a inventariar e nem 

testamento, sendo presumível que não há espólio a ser citado na figura do 

inventariante.

Nestes casos, devem ser citados todos os herdeiros, quais sejam: a viúva 

e os dois filhos, conforme atesta a certidão de óbito.

Assim, proceda a citação da viúva, nos moldes solicitados à fl. 39, 

devendo ser apresentado ou o espólio ou endereço dos demais herdeiros 

no prazo de 15 dias.

 Com os endereços, desde logo defiro a citação dos demais herdeiros.

Certifique a Gestora a inércia dos requerido, citados às fls. 43.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48636 Nr: 4050-76.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Rizo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT

 Vistos etc.Indefiro desde logo a prova pericial, tendo em vista que para a 

análise dos documentos de fls. 144/151 não se mostra necessário o 

conhecimento contábil de peritos, sendo suficiente a mera análise 

documental.Ademais, cabe ao juízo como destinatário final da prova 

verificar a sua necessidade e viabilidade. De modo a proporcionar uma 

duração razoável ao processo, o qual já se encontra incluso na Meta 2 do 

CNJ, no mesmo sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso:(...) O juiz é o destinatário das provas e cabe a este 

analisar a necessidade de continuidade instrução processual, in casu, 

perícia contábil e de engenharia. Verificada a desnecessidade produção 

de provas requeridas pelos embargantes, o julgamento da lide, sem o 

atendimento do ato requisitado, não importa em cerceamento de defesa. 

Inviável se mostra a análise da alegação análise do pleito a suspensão da 

execução, alongamento e prorrogação da dívida, sob pena de supressão 

de instância de jurisdição, pois as matérias não foram apreciada na 

origem. Os fatos narrados pelo Recorrente - alterações climáticas, com 

consequente queda da produção, queda do preço do café no mercado 

etc. - não podem ser tidos como imprevisíveis ao produtor rural. Ao 

contrário, compõe o risco da atividade desempenhada pelo agricultor, 

razão pela qual não se reconhece o direito à readequação das condições 

do negócio jurídico. (...) Indefiro a prova pericial solicitada à fl. 

179.Postergo a análise da necessidade de depoimento pessoal e 

testemunhal para após a equalização de fases entre os processos Apolo 

n. 48433, 77246 e 48248.Cumpra-se.Intimem-se as partes por DJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74363 Nr: 4070-96.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roque Cossetin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A
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 (...) Pois bem. De fato em se tratando de restituição de valores, a 

correção monetária deve ter como termo inicial a data do efetivo 

desembolso, no intuito de evitar a desvalorização da moeda. Neste mesmo 

sentido, vejamos o teor da jurisprudência: (...) Assim, analisando 

detidamente os autos, constato que de fato ocorreu vício na sentença, 

tratando-se pois de erro material. Para sanar tal equívoco, onde se lê (fls. 

281):“DETERMINAR a devolução do valor pago a maior pela parte 

Requerente, que dependerá de liquidação de sentença, na forma simples, 

com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a 

partir da citação;” Leia-se (fls. 281): “DETERMINAR a devolução do valor 

pago a maior pela parte Requerente, que dependerá de liquidação de 

sentença, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir do desembolso e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação;” “Ex 

positis”, nos termos do art. 494, II, do Código de Processo Civil, concedo 

provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

265/267, cujo erro material já fora devidamente retificado, e passa a ser 

parte integrante da Sentença de fls. 251/262.”Intimem-se as partes sobre 

o teor da presente decisão, facultando à parte que apresentou Recurso 

de Apelação (fls. 268/280) a ratificar ou retificar o respectivo recurso no 

prazo de 15 (quinze dias). Com o decurso do prazo, intime-se a parte 

Apelada, na pessoa de seu procurador ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, com ou 

sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70609 Nr: 3156-32.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Exclusiva Distribuidora de Lubrificantes Ltda, 

Flavio Aparecido Diniz Ferreira, Jussara Cristina Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 64. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91340 Nr: 766-50.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBF DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 37. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75768 Nr: 4342-56.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazil Cesarina Almeida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dandy Vinicius Spanhol - 

OAB:MT/9.114, Edesio José Segala - OAB:11357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 54/54v. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71673 Nr: 185-40.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Eloiza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 129/129v. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91213 Nr: 681-64.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luiz Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Kutianski de Souza - 

OAB:PR 73.756, ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:MT 

18186-A, Everton Diego Giessler - OAB:PR 74.627, HELBERT 

FERNANDES FONSECA - OAB:74074, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 33. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25065 Nr: 63-18.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário Antonio Tomaz do Nascimento, Jaime 

Tomaz do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivani Pereira Silva - OAB:MT 

10.235, Mario Eduardo Hoff da Silva - OAB:6179/MT, Sandro Luiz 

Kzyzanoski - OAB:MT 14.595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 208/208v. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98698 Nr: 5546-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adminstradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTON DE LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 30. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54420 Nr: 1903-09.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monte Sinai Logistica Ltda ME, Jorge Luiz 

Lucínio da Cruz
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 77/77v. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73689 Nr: 2207-71.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Morbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 71. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73684 Nr: 2202-49.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 62/62v. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88297 Nr: 3937-49.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE ROSA E CIA LTDA - ME, APARECIDA 

DUARTE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 42/43. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Caso necessário, intime-se a parte postulante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas complementares da diligência.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95218 Nr: 3198-42.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Lourenço Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 36. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 22122 Nr: 161-27.2004.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luiz Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 151.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54055 Nr: 1545-44.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Antonio de Andrade Me, Valdeci 

Antonio de Andrade, Valdeci Antonio de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 128/128v. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48248 Nr: 3669-68.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Boehm, Maria Francisco RizzoBoehm, 

Norberto Cambri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos em correição etc.

Primeiramente, verifico através da certidão de óbito de fls. 463 que o 

falecido não deixou bens a inventariar e nem testamento, sendo 

presumível que não há espólio a ser citado na figura do inventariante.

Nestes casos, devem ser citados todos os herdeiros, quais sejam: a viúva 

e os dois filhos, conforme atesta a certidão de óbito.

Assim, proceda a citação da viúva, nos moldes solicitados à fl. 465, 

devendo ser apresentado ou o espólio ou endereço dos demais herdeiros 

no prazo de 15 dias.

 Com os endereços, desde logo defiro a citação dos demais herdeiros.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100576 Nr: 539-26.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Alves de Souza ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 21. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78613 Nr: 1884-32.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários Ltda, Aylton Moreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzeli de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arinilson Gonçalves Mariano - 

OAB:GO 18.478, Christiane da Cunha Ribeiro Alves - OAB:GO 27263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 71. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41478 Nr: 869-04.2009.811.0086

 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): Fabio Sampaio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 65. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100941 Nr: 773-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deoclécio Luiz Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MARIA COPETTI - 

OAB:SC/ 7.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido de fls. 23. Cumpra-se nos termos ali delineados, 

procedendo-se a citação do Executado no endereço informado.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73175 Nr: 1696-73.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeverson Ortega de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edlaine Aparecida Chiappo - 

OAB:SP 212.139, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:MT 

12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, indefiro o pleito formulado à fl. 45, uma vez que o Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG-Brasil 

Multicarteira não dispõe da condição de parte no referido processo, 

conforme salientado na decisão à fl. 39, porquanto ausente o competente 

termo de cessão.

Ademais, dê-se fiel cumprimento à fl. 43, no tocante a intimação pessoal 

da Requerente B. V. Financeira S.A. – CFI.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89471 Nr: 4687-51.2015.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAAR, EdAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Kleysller Willon Silva - OAB:23307, Laura Francesca 

Pipi de Souza Willon - OAB:10.637

 Vistos em correição, etc.

Em consonância com os termos e fundamentos da decisão de fls. 

107/110, POSTERGO a análise da petição de fls. 114/117 e documentos de 

fls. 118/122 para após o cumprimento da referida decisum (fls. 107/110), 

especialmente ante a necessidade de realização do Estudo Psicossocial.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 107/110, com máxima urgência.

 Sem prejuízo das demais determinações de fls. 107/110, mormente com 

relação à realização de audiência, após a juntada dos respectivos 

Estudos Psicossociais, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

 Após, voltem-me conclusos imediatamente.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107024 Nr: 4465-15.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdio Pizzato - 

OAB:2.904-A/MT, Cristiano Pizzatto - OAB:MT 5082, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:MT 9029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para que se 

manifestem acerca do auto de avaliação de fls. 11, no prazo comum de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86722 Nr: 2931-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleude Izabel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A, Daniel Victor Farias Castro - OAB:MT 17.609, LEONNARDO 

AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - OAB:14833/O, 

Vanessa Rocha de Oliveira - OAB:MT 18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE decorreu o prazo de suspensão processual, 

razão pela qual 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.: 40578 Nr: 3451-11.2008.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velsir Bressan, Valdo Bressan, Ieda Celuppi 

Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 
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CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88902 Nr: 4333-26.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA APARECIDA INASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Guenda - OAB:OAB/SP 

101.856, Washington Faria de Siqueira - OAB:MT 18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75910 Nr: 4485-45.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Antigo Banco Itau S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo para a parte retirar o 

edital e providenciar sua publicação, razão pela qual, 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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000129-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELLY TRAJANO SOARES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TRAJANO PINTAR OAB - RO7533 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS 

GRADUACAO LTDA - EPP (IMPETRADO)

GEDER LUIZ GENZ (IMPETRADO)

 

MS 1000129-14.2018.8.11.0086 – PJe SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

mandado de segurança impetrado por RONIELLY TRAJANO SOARES DA 

SILVA, em face de suposto ato ilegal e abusivo praticado por GEDER LUIZ 

GENZ, presidente da comissão examinadora do processo seletivo 

simplificado 001/2017 do Município de Nova Mutum/MT, e ATAME 

ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E 

PÓS-GRADUAÇÃO EPP LTDA., todos já devidamente qualificados nos 

autos. O impetrante alega, em síntese, que ficou em 7º lugar no processo 

seletivo simplificado 001/2017, realizado no Município de Nova Mutum/MT, 

porém não obteve a pontuação mínima para ser classificado no certame e, 

assim, ocupar a última vaga oferecida para o cargo de médico de unidade 

básica de saúde. No entanto, aduz que, atingiria a pontuação mínima se as 

questões de números 28, 31 e 32 da mencionada prova fossem anuladas, 

em razão de cobrarem conteúdo programático não previsto no edital. 

Desse modo, requer liminarmente a anulação de tais questões de prova, 

bem como no mérito, a concessão da ordem para fins de confirmação da 

medida liminar. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Pois bem. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra 

ato praticado pelo presidente da comissão examinadora do processo 

seletivo simplificado 001/2017 do Município de Nova Mutum/MT e a 

empresa ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, 

CURSOS E PÓS-GRADUAÇÃO EPP LTDA, com o argumento de violação de 

direito líquido e certo a candidato em concurso público. Extrai-se do 

dispositivo constitucional que o mandado de segurança é cabível para 

proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas corpus ou 

habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e qualquer que seja sua função. É o que se 

extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 

12.016/09. Vê-se que o principal objetivo do mandado de segurança é 

proteger direito líquido e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico 

mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para 

a certeza e liquidez do direito. Eis a lição: “Quando a lei alude a direito 

líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os 

requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo comprovado de plano. 

Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins 

de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil 

Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo 

Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei) Da análise do feito, vê-se 

que a controvérsia posta nos autos cinge-se sobre a 

regularidade/legalidade das questões 28, 31 e 32 da prova do processo 

seletivo simplificado 0001/2017 para o cargo de médico de unidade básica 

de saúde no Município de Nova Mutum/MT. Como é cediço, no julgamento 

do tema em Repercussão Geral nº 485, o Supremo Tribunal Federal 

concluiu não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, 

substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos 

candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de 

compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do 

certame (RE 632.853/CE, Rel. Min. GILMARMENDES, Tribunal Pleno, DJe de 

29.6.2015). Equivale a dizer que o Poder Judiciário não é a esfera 

competente, via de regra, para reexaminar critérios de formulação e 

correção de provas. No entanto, em casos muito excepcionais, é possível 

anular a questão quando se verificar patente ilegalidade, como ausência 

de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da 

Legalidade. Assim, ao Judiciário não se figura lícito imiscuir-se nos 

critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora do concurso 

público, muito menos lhe é facultado ingressar no mérito de correção da 

prova respectiva, salvante nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso 

de poder, o que não se verifica na hipótese vertente, uma vez que o 

próprio impetrante requer na parte final da petição inicial a produção de 

prova pericial, a fim de comprovar que o conteúdo programático cobrado 

em prova para o cargo de médico de unidade básica de saúde não fora o 

mesmo contemplado pelo referido edital, o que inviabiliza o prosseguimento 

deste mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída. 

Nesse sentido, segue a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO. 

NOVAS VAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na 

origem, de Mandado de Segurança impetrado por Robson Dourado Silva, 

ora recorrente, contra ato do Secretário de Administração do Estado da 

Bahia, do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e do 

Governador do Estado da Bahia, ora recorridos, esclarecendo que, "ante 

a necessidade da Administração Pública em aumentar o efetivo de Policiais 

Militares no Estado e a existência de vagas não preenchidas - seja por 

motivo de exclusão, inaptidão e/ou falta dos candidatos aprovados no 

Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, 

SAEB/01/2012 -, não promoveu a convocação" (fl. 192) do impetrante 

para a realização dos exames pré-admissionais. 2. Sustenta ainda o 

impetrante que foi classificado na 476ª colocação, que o último convocado 

foi o da classificação 297 e que novas vagas surgiram pela inaptidão e 

falta de candidatos convocados. 3. O Tribunal a quo denegou a segurança 

e assim consignou: "muito embora tenham havido diversas exclusões 

(109), o número destas, veiculadas nos Diários dos dia e 05/05/2015 e 

12/06/2015, não foram suficientes para alcançar a pontuação obtida pelo 
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impetrante, tampouco que tais exclusões permaneceram, efetivamente, 

consolidadas, face ao notório número de ações mandamentais impetradas 

neste judiciário para fins de revogação de tais atos da Administração." (fl. 

277, grifo acrescentado). 4. Assim, não há comprovação de existência de 

vaga para o cargo do impetrante, pois não comprovou o impetrante que as 

diversas exclusões de candidatos foram suficientes para alcançar a sua 

classificação. 5. Esclareça-se que o Mandado de Segurança detém entre 

seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela 

parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo 

espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Nesse 

sentido: AgRg no RMS 44.608/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 27/3/2014. 6. Assim, não há direito líquido e certo a ser 

amparado pelo Mandado de Segurança. 7. Recurso Ordinário não 

provido”. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

2017/0153241-1, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

Data do Julgamento, 03/10/2017, DJe 11/10/2017 (grifo nosso). Ante o 

exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança com 

fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo-o, por 

conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários nos termos 

do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do STF. Ciência ao 

Ministério Público. Nova Mutum/MT, 13 de março de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000231-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE MARIA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por 

DARLENE MARIA DE ALMEIDA, em face de suposto ato ilegal e abusivo 

praticado por PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM/MT, Sr. Adriano 

Xavier Piveta, ambos já devidamente qualificados nos autos. A impetrante 

alega, em síntese, que participou do concurso público nº 001/2014 da 

Prefeitura de Municipal e do Serviço Social Autônomo de Água e Esgoto de 

Nova Mutum, para o cargo de professor nível superior licenciatura plena 

em Pedagogia, com previsão para 60 (sessenta) vagas no edital. 

Realizado o certame, a impetrante ficou classificada na 234ª posição, 

tendo o resultado final sido homologado em 23.04.2014. Ocorre que, até a 

presente data, já foram convocados para o cargo até o 193º 

classificado/aprovado, e mesmo tendo classificados/aprovados 

aguardando nomeação, a Prefeitura ainda assim abriu o processo seletivo 

simplificado de provas e títulos nº 001/2017 em 09.11.2017, para 

contratação temporária de excepcional interesse, com a previsão de 11 

(onze) vagas e mais cadastro de reserva para professor com nível 

superior em pedagogia. Desse modo, a impetrante sustenta que a abertura 

de processo seletivo para contratação precária em detrimento do 

concurso público nº 001/2014 viola o direito da candidata aprovada e na 

lista de espera, que se mera expectativa de direito, passa a ter direito 

subjetivo à vaga. Assim, requer liminarmente sua nomeação e posse ao 

cargo de professor de pedagogia da rede municipal de ensino ou a 

reserva de sua vaga no referido concurso, até o julgamento final desta 

ação mandamental. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento 

e decido. Pois bem. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra 

ato praticado pelo Prefeito Municipal de Nova Mutum/MT, com o argumento 

de violação de direito líquido e certo a candidata em concurso público, sob 

o argumento de preterição, por estar classificada no concurso público 

001/2014, ao tempo em que vêm sendo nomeados para o cargo de 

professor da educação básica – nível superior aprovados no processo 

seletivo simplificado 001/2017. No caso concreto, tem-se que a impetrante 

foi classificada/aprovada em 234º lugar no concurso público 001/2014, 

para o cargo de professor licenciatura plena em Pedagogia. Narra na 

exordial que até o momento foram nomeadas para tal cargo 193 pessoas, 

classificadas/aprovadas no referido certame. E, ainda, traz documentos 

de que foi aberto o processo seletivo nº 001/2017, o qual já proporcionou 

a nomeação de 16 candidatos aprovados para o cargo de professor de 

educação básica - nível superior, ainda na suposta vigência do concurso 

público nº 001/2014, conforme documentos juntados sob os ID’s nº 

11815219 e 11815221. Observe que os 16 (dezesseis) cargos de 

professor da educação básica – nível superior fossem preenchidos com 

aprovados no concurso público nº 001/2014, ao invés de aprovados no 

processo seletivo simplificado nº 001/2017, como ocorreu na hipótese 

vertente, a impetrante não teria sido nomeada e empossada, uma vez que 

haviam sido convocados apenas 193 (cento e noventa e três) 

classificados/aprovados, estando a impetrante na 234ª posição. Desse 

modo, para fazer jus à nomeação como narra a inicial, falta ainda a 

nomeação de 24 (vinte e quatro) aprovados, que ocupam classificação 

melhor do que a da impetrante. Assim, estamos certamente diante da 

hipótese do artigo 3º da Lei do Mandado de Segurança, que permite a 

utilização desta via constitucional para a defesa de interesse de terceiro, 

desde que o direito líquido e certo do impetrante seja idêntico ao do 

terceiro e também dela decorra, sob pena de ausência de legitimidade para 

tanto. Todavia, a Lei do Mandado de Segurança condiciona tal legitimidade 

extraordinária à notificação judicial do titular do direito, bem como a sua 

inércia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que não se verificou no caso 

concreto. Ante o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de 

segurança com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, 

extinguindo-o, por conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários 

nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do STF. Ciência 

ao Ministério Público. Nova Mutum/MT, 13 de março de 2018. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47067 Nr: 2491-84.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Regina Martinelo, Fundação Mutuense 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Eduardo Machado - OAB:13.065, Luciana Cristina 

Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Tatiana Peghim Merendi 

Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos, etc.

Considerando o teor do disposto na decisão às fls. 542/543, e já 

constando nos autos os documentos relativos ao procedimento de 

histerectomia total da Requerente Marta Godoy, vide documentos às fls. 

558/676, bem como o aporte aos autos da missiva expedida para oitiva da 

testemunha Dener Hebert Ribeiro (fls. 691/693), intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sucessivamente, apresentem os 

pertinentes memoriais finais, iniciando-se pela Requerente Marta Godoy.

Por fim, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77597 Nr: 1119-61.2014.811.0086

 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: Cleuza Guiotto Vizoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por 

Cleuza Guiotto Vizoli em desfavor da Prefeitura de Nova Mutum/MT.

Com o regular trâmite do feito à fl. 117, fora proferida decisão saneadora, 

ocasião em que fora fixado o ponto controvertido, bem como designada 

data para realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Por sua vez, a parte Requerente (fls. 119/120) postulou por 

esclarecimentos e ajustes quanto ao despacho saneador, notadamente a 

ampliação do ponto controvertido da demanda.
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Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Dos Esclarecimentos e Ajustes à Decisão Saneadora (fls. 684/685).

Em manifestação às fls. 119/120, a parte Requerente solicitou 

esclarecimentos e ajustes quanto a decisão saneadora, requerendo a 

ampliação do ponto controvertido.

Nesse ponto, tenho pelo acolhimento do pedido formulado, importa 

consignar que na exordial consta arguição de que os servidores 

municipais em questão atuaram em descompasso com a boa-fé e zelo 

exigidos nas funções desempenhadas.

Desta forma, nos termos do art. 357, II e IV, do Código de Processo Civil, 

fixo como ponto controvertido, além do elencado na decisão à fl. 117, a 

atuação dos devidos servidores no caso em análise, em especial sob o 

enfoque da boa-fé e zelo no desempenho das funções públicas.

Da Instrução Probatória.

Considerando o requerido pelas partes para instrução probatória, defiro o 

pedido de produção de prova documental e testemunhal.

Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 12 de abril de 

2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113225 Nr: 410-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda - Unicred Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemara de Oliveira Curbani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT 

9.247, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Pelos documentos carreados aos autos, verifico estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar 

pleiteada. Há prova da relação jurídica entre as partes, da inadimplência da 

ré, bem como da respectiva mora, conforme se infere dos documentos 

anexados ao processo. Assim, comprovado o inadimplemento do devedor 

(artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e havendo pedido expresso por parte do 

credor fiduciário para concessão liminar de busca e apreensão do bem 

alienado, obrigatório o deferimento de tal pleito, sob pena de negativa de 

vigência da Lei Federal. Considerando que restou provada a mora, bem 

como os demais requisitos legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 

DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, 

nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Deposite-o em 

mãos da parte autora, na pessoa de seu representante, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a retirada do bem desta Comarca até que se 

finde o prazo de 05 (cinco) dias para que o requerido efetue o pagamento 

integral da dívida. Expeça-se mandado de busca e apreensão. Proceda-se 

à inclusão de restrição administrativa no Sistema RENAJUD. Cite-se a 

requerida para, querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pela credora 

fiduciário, ou para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) quinze dias, 

tudo a contar da execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º 

e § 3º). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do 

NCPC. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107689 Nr: 4796-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDP, ERdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Em virtude de a presente ação tramitar em segredo de justiça, 

conforme ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, 

determino que o cartório tome as devidas cautelas. Oportuno registrar que 

na sentença proferida nos autos de destituição do poder familiar restou 

concedida a guarda provisória do infante Kauan Henrique dos Santos 

Souza aos requerentes. Ciente da regra contida nos artigos 46 e 167 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, visando avaliar tecnicamente a 

conveniência da constituição de eventual e futuro vínculo, determino 

estágio de convivência dos requerentes com o menor Kauan Henrique dos 

Santos Souza, pelo prazo de 3 (três) meses. O estágio deverá ser 

acompanhado pela Equipe Multidisciplinar a serviço da Justiça da Infância 

e da Juventude, que apresentará, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

posteriormente, mensalmente, relatório minucioso acerca da conveniência 

do deferimento da medida. Determino, ainda, a realização de Estudo 

Psicossocial pela Equipe Multidisciplinar deste Juízo, fixando o prazo de 30 

(trinta) dias para atendimento da solicitação. Após a apresentação do 

relatório do estagio de convivência e do estudo psicossocial, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para, querendo, se manifestar no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110347 Nr: 6122-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Indusval S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Nathália 

Couto Silva - OAB:OAB/SP 401.001, Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165202-A, Ralph Melles Sticca - OAB:236471/SP

 Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por TAUA BIODIESEL 

LTDA e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA em face de BANCO SANTANDER 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

 O objeto da presente impugnação é o crédito oriundo da Recuperação 

Judicial nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258, em que sustenta 

perfazer o montante de R$ 46.577.413,59 (quarenta e seis milhões, 

quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e 

nove centavos).

Não juntou documentos.

Às fls. 09/11, manifestação do administrador judicial.

À fl. 19/20, determinada a emenda a inicial para retificar o valor da causa 

para proveito econômico pretendido, bem como recolher as custas 

complementares e a juntada de documentos que deram origem à alegação 

dos autores.

 Às fls. 21/35, o impugnante emendou a inicial.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar 

a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 

11 da Lei nº 11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Por fim, determino o envio dos autos ao Cartório Distribuidor para 

retificação do valor da causa na capa dos autos, nos moldes da emenda a 
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inicial.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114377 Nr: 952-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo perito nomeado às fls. 102/103.

Assim, intime-se o causídico do requerido para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça os documentos solicitados pelo perito, na data da 

realização da nova entrevista com o adolescente, quais sejam: a cópia do 

prontuário de acompanhamento neurológico, exame de 

eletroencefalograma atual, avaliação neurológica atual, entrevista com os 

pais da vítima, bem como defiro a realização de nova entrevista com o 

periciando.

Os exames solicitados pelo perito deverão ser apresentados pelo 

causídico do requerido, quando da realização da perícia.

A nova entrevista com o adolescente deverá ocorrer no dia 28/03/2018 às 

10:00, conforme data informada pelo perito nomeado, a ser realizada 

nesta comarca, no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, endereço: 

Rua das Primaveras, nº 1364 W, Alto da Colina, em Nova Mutum/MT.

 A entrevista com os genitores das vítimas deverá ocorrer no dia 

28/03/2018 às 08:00, os quais devem ser intimados da data e local da 

entrevista, a qual também realizar-se-á no Centro de Atenção Psicossocial 

– CAPS, endereço: Rua das Primaveras, nº 1364 W, Alto da Colina, em 

Nova Mutum/MT

A entrevista com os genitores do adolescente deverá ocorrer no período 

vespertino, ocasião em que os genitores deverão ser intimados para 

comparecerem no local e data informados para realização da perícia.

 O deslocamento do adolescente deverá ser feito com a viatura do Centro 

Socioeducativo de Lucas do Rio Verde/MT, bem como com reforço policial 

e escolta da Polícia Militar, a qual deverá acompanhar no trajeto, aguardar 

a consulta e retornar com o adolescente para o Centro Socioeducativo de 

Lucas do Rio Verde/MT.

Comunique-se o Centro Socioeducativo de Lucas do Rio Verde/MT.

 Requisite-se a escolta policial da Polícia Militar.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44737 Nr: 153-40.2010.811.0086

 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): Romivon Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

complemento do pagamento da diligência do Oficial de Justiça no valor de 

R$900,00, 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 

Complementação de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - 

CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43572 Nr: 2951-08.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equagril Equipamentos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrissolo Comércio de Peças e Implementos 

Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:PR 

15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110403 Nr: 6149-72.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação 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: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rannier F.Camilo - 

OAB:22.135MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 No que concerne ao recolhimento de custas complementares, entendo 

que assiste razão à embargante, visto que o provimento nº 41/2013 – 

CGJ, o qual disciplina sobre o recolhimento de custas judiciais, dispõe que 

as custas para impugnação e habilitação de crédito é no valor único de R$ 

83,90 (oitenta e três reais e noventa centavos). Entretanto, no que 

concerne ao valor da causa, tenho que a decisão deve ser mantida 

incólume, uma vez que o valor da causa deve ser o proveito econômico 

pretendido, qual seja, o valor que o impugnante entende ser o valor 

correto do crédito e não apenas a diferença do atual valor atribuído ao 

crédito e o valor que a impugnante entende devido.Assim, ex officio, 

retifico o valor da causa para R$ 20.185.185,90 (vinte milhões, cento e 

oitenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos) e, por 

consequência, determino o envio dos autos ao Cartório Distribuidor para 

as devidas retificações na capa dos autos. No mais, recebo a inicial, visto 

que em da análise perfunctória, presentes os requisitos descritos no 

artigo 319 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte impugnada para, 

no prazo de 05 (cinco) dais, contestar a impugnação, juntando 

documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem 

necessárias, em observância ao disposto no artigo 11 da Lei nº 

11.101/2005.Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou 

com a juntada desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para 

emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto 

no artigo 12, § 1º, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, retornem os 

autos conclusos para apreciação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80079 Nr: 3233-70.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdP, CMFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado via DJE para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que de direito, tendo em vista o bloqueio realizado 

às fls. 79.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 90844 Nr: 471-13.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRRdS, JVCdS, VRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

OAB:19740/MT, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pertile Borda - 

OAB:MT 21017/O

 Vistos.

Cumpra-se as determinações contidas na sentença de fls. 122/123.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89598 Nr: 4762-90.2015.811.0086

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACRS, SdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que a requerida foi localizada para ser intimada, ANULO a 

citação por edital desta, tendo em vista que não se encontra em lugar 

incerto e não sabido.

Assim, determino a citação da requerida no endereço: Rua das Garças, 

bairro Centro, distrito de Água Limpa em Nova Ubiratã/MT, conforme 

determinado na inicial.

 Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.

 Não apresentada contestação, certifique-se nos autos.

 Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45217 Nr: 660-98.2010.811.0086

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiciqueli de Oliveira Grisoste 

Figueiredo - OAB:13325/MT, Leandro Felix Pereira - OAB:12673/MT, 

Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o pagamento das parcelas do contrato, sendo que a ultima 

terá vencimento para o dia 01/09/2019, de forma que o processo 

permanecerá suspenso até aquela data.

 Após o decurso do prazo final para pagamento, a parte autora terá o 

prazo de 05 (cinco) dias, para informar o pagamento do débito.

 Informado o pagamento, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100624 Nr: 566-09.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luis Graupner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT-16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação revisional de contrato c/c pedido de repetição de 

indébito com pedido de antecipação de tutela, promovida pelo requerente 

ANDRÉ LUIS GRAUPNER, em face da requerida OMNI S/A, ambos já 

qualificados nos autos.

Às fls. 41/42 foi indeferido o requerimento para concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita ao requerente, determinando a sua intimação para 

recolher o valor das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Em seguida, a parte autora pugnou pela desistência da ação e a 

consequente extinção do feito sem julgamento de mérito, pois já realizou 

acordo extrajudicial com a empresa requerida, às fls. 43/45.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora às fls. 43/45, é de rigor a 

extinção do feito sem resolução de mérito, considerando que no caso em 

apreço a petição inicial sequer foi recebida.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido de fls. 43/45 e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante 

artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Transitada em julgado esta, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88947 Nr: 4377-45.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.C da Costa e CIA LTDA, Ercílio Cândido da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PM BELORINI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de anulação de protesto com pedido liminar proposta por 

E. C. DA COSTA E CIA LTDA, em face de P. M. BELLORINI - ME, ambas 

qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 49, as partes noticiaram a entabulação de acordo, informando que 

a requerente adimpliu a cártula de cheque objeto do protesto e a requerido 

emitiu carta de anuência em seu favor, postulando pela homologação do 

acordo e extinção do feito com resolução do mérito.

Restou estabelecido que cada parte arcaria com os honorários 

advocatícios sucumbenciais de seus causídicos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 49, e por ser expressão de vontade 

das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios na forma do acordo.

Certifique-se o trânsito em julgado da decisão, considerando que as 

partes expressamente renunciaram ao prazo recursal, com posterior 

remessa dos autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87342 Nr: 3307-90.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756, Vanessa Caroline Nicolau - OAB:MT 17.456

 Vistos.

DEFIRO a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, 

sendo que para a sua colheita, designo audiência de instrução e 
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julgamento para o dia 02 / 05 / 2018, às 13 h 30 min.

Apenas lembrando que as testemunhas arroladas pelo autor deverão ser 

intimadas pelo Juízo, considerando que os interesses do requerente são 

patrocinados pela Defensoria Pública.

Certifique-se o decurso de prazo para a parte requerida se manifestar 

sobre as provas que pretendia produzir.

Cumpridas todas as determinações, tornem os autos conclusos para 

realização de audiência.

Ante a decisão proferida em sede de agravo de instrumento encartada às 

fls. 70/71, defiro a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita à demandada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71672 Nr: 184-55.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de ação monitória convertida em execução ajuizada pelo 

requerente HSBC BANK BRASIL S/A, em face dos requeridos MARLON 

CRISTIANO BUSS E CARLA CRISTIANA BUSS, todos já qualificados nos 

autos.

Às fls. 71 foi recebida a inicial, determinando a citação dos devedores 

para pagamento ou para oposição de embargos.

Às fls. 86 foi certificada a citação dos executados e às fls. 88 foi 

certificado o decurso de prazo para pagamento e oposição de embargos 

monitórios.

Em seguida, a ação monitória foi convertida em execução às fls. 89, 

determinando a intimação dos executados para pagar o débito, sob pena 

de expedição de mandado de penhora e avaliação.

Considerando que a parte exequente não logrou êxito em informar o novo 

endereço dos executados nos autos, mesmo após deferido período de 

suspensão da marcha processual para desempenho de diligências, 

postulou pela desistência da execução, com fulcro no artigo 775 do CPC, 

às fls. 108.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora às fls. 108, é de rigor a 

extinção do feito sem resolução de mérito, considerando que não houve 

oposição de embargos, tampouco a intimação dos executados.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido de fls. 108, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante 

artigo 775, do Código Processual Civil.

Transitada em julgado esta, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91770 Nr: 1066-12.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil - Divisão Pionner Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Henrique Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por DU 

PONT DO BRASIL S/A em face de HUGO HENRIQUE GARCIA, ambos 

qualificadas nos autos em epígrafe.

Consta às fls. 61/62 novo aditivo do acordo entabulado entre as partes, 

ocasião em que postularam por nova homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 61/62, e por ser expressão 

de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Ante o decurso do prazo concedido para pagamento da dívida, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99622 Nr: 6028-78.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão formulado pelo requerente às fls. 41, para 

que possa localizar o endereço da requerida.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento no feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75769 Nr: 4343-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdNM-M, IAJ, MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

Considerando que as testemunhas AUGUSTO CESAR ROSALINO DA 

SILVA e ISNAR JUNIOR AMBROSIO não foram localizadas para serem 

intimadas, DEFIRO a substituição das citadas testemunhas pela 

testemunha ANISLEIDE RODRIGUES DA SILVA, uma vez que de acordo 

com a hipótese prevista no artigo 451, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

Assim, para oitiva da testemunha ANISLEIDE RODRIGUES DA SILVA, 

designo audiência para o dia 10/04/2018 às 15:30.

Consigno que a testemunha comparecerá independente de intimação, 

conforme informado à fl. 71.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49343 Nr: 428-52.2011.811.0086

 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-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HeGL(PP, JH, DJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público de Nova 

Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.
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Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo embargante, em face 

da sentença de fls. 86/87, alegando que o decisum estaria eivado de 

contradição.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado às fls. 100.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112937 Nr: 250-59.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Por esse motivo, não deve o magistrado ser severo demais ao 

analisar o comportamento alheio, nem excessivamente tolerante, por mera 

negligência. Não obstante o fato de que o requerente mencione que 

permaneceu com a guarda fática da criança ERIC DOS SANTOS PINHEIRO 

por três anos, no acordo celebrado perante a Defensoria Pública por 

requerente e requerida foi convencionado que a guarda do infante seria 

de responsabilidade da demandada, conforme documento acostado às fls. 

09-v/10. Logo, não há que se falar em elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito do requerente, tampouco perigo de dano ou ao 

resultado útil do processo, considerando que não há notícias de que a 

criança objeto do presente feito estaria em situação de risco 

permanecendo sob a guarda materna. Assim, com fulcro nos requisitos 

elencados no artigo 300 do CPC INDEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência postulada pelo requerente. Com o fito de conciliar as 

partes, designo audiência preliminar de conciliação para o dia 27/04/ 2018, 

às 15 hrs 00min, a qual será realizada no centro judiciário de solução de 

conflitos. CITE-SE a requerida sobre os termos da inicial bem como 

INTIME-A para que compareça ao ato designado acompanhada de 

advogado, importando a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8º , 

do Código de Processo Civil. Se não houver acordo, poderá a ré 

contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde que o faça por intermédio de advogado. 

Intime-se a equipe multiprofissional deste Juízo para realizar o estudo 

psicossocial com a criança e a requerida, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias. Expeça-se carta precatória à Comarca de Rosário Oeste/MT, a fim de 

que seja realizado estudo psicossocial com o autor e sua família, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 

189, II, CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97888 Nr: 5040-57.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson José Devenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonaldo Mamore - Me (TNV - 

TRANSPORTADORA NOVA VIDA), Transportadora Rodovia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15209, Daniel da Costa Garcia - OAB:9478, Marcelo da 

Silva Lima - OAB:4272

 Certifico para os devidos fins que a decisão de fl. 70, não constou o 

nome do advogado da parte requerida, razão pela qual impulsiono os 

autos para intimar a parte requerida, na pessoa do seu advogado, dos 

termos da decisão a seguir transcrita: "Vistos. Tendo em vista que a 

audiência de conciliação designada para o dia 17/02/2017 não se realizou 

porque a requerida LEONALDO MAMORE – ME não foi citada, redesigno o 

referido ato para o dia 11 / 05 / 2018, às 13 h 00 min, a ser realizado no 

Centro Judiciário de Resolução de conflitos. Outrossim, defiro o 

requerimento de fls. 46,de modo que determino a expedição de carta 

precatória à Comarca de Rondonópolis/MT, para nova tentativa de citação 

da demandada LEONALDO MAMORE – ME no mesmo endereço indicado 

na exordial, considerando que a citação por correio restou infrutífera. 

Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97888 Nr: 5040-57.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson José Devenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonaldo Mamore - Me (TNV - 

TRANSPORTADORA NOVA VIDA), Transportadora Rodovia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15209, Daniel da Costa Garcia - OAB:9478, Marcelo da 

Silva Lima - OAB:4272

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que providencie o pagamento das custas de preparo e 

distribuição da Carta Precatória expedida nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70971 Nr: 3489-81.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jadir Faccio, José Jadir Faccio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida Filho Me, Luiz Antonio 

Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente da busca de endereço realizada às fls.63, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARESSA LORHANE BATISTA LEMES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: MARESSA LORHANE BATISTA 

LEMES Dados do Processo: Processo: 1000616-18.2017.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 15.224,99 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 579 de 795



08/08/2018 Hora: 15:20 REQUERENTE: MARESSA LORHANE BATISTA 

LEMES Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

MT0015056A-A Nome: MARESSA LORHANE BATISTA LEMES Endereço: 

RUA SN, LOTE 01, QUADRA 25, RES PARAISO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Nome: VIVO 

S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, Avenida Engenheiro Luiz 

Carlos Berrini, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

Senhor(a): REQUERENTE: MARESSA LORHANE BATISTA LEMES Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 13 de março de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010610-82.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALPINIANO MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 8010610-82.2016.8.11.0086 Valor causa: R$ 

15.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: ALPINIANO MOREIRA SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

MT0015056A-A REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Certifico e 

dou fé que o Recurso protocolado no ID 9541457 é tempestivo. Certifico 

ainda que o Recorrente requereu Assistência Judiciária. 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, 13 de março de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA OAB - MT22297/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000790-27.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA REQUERIDO: OI 

S.A Vistos, etc. Intime-se a parte Autora a fim de emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que acoste aos autos comprovante de 

endereço que se encontra inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como a contratação do Plano de 10 Mb, conforme informado na 

petição inicial. Os documentos juntados a petição inicial ora se referem a 

uma dívida do telefone fixo ora se referem a situação do telefone móvel, 

devendo a parte autora explicar o que pretende com a demanda de forma 

clara, sob pena de inépcia. O não cumprimento da emenda a inicial 

acarretará o indeferimento da petição inicial. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 29 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARESSA LORHANE BATISTA LEMES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: VIVO S.A. Dados do 

Processo: Processo: 1000616-18.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

15.224,99 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

08/08/2018 Hora: 15:20 REQUERENTE: MARESSA LORHANE BATISTA 

LEMES Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

MT0015056A-A REQUERIDO: VIVO S.A. Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Advogado do(a) 

REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O 

Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 

da Lei 9.099/1995, bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao 

final transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta/mandado, para todos os termos da ação 

indicada, ciente que deverá comparecer à Audiência de Conciliação, na 

data e hora designada. Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não 

comparecendo à Audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte 

Reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante 

na Petição Inicial ou Termo de Reclamação, podendo ser proferida 

Sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o 

Requerido e não obtida a conciliação, deverá oferecer Contestação em até 

5 dias após a Audiência de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de Advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência a respectiva a Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à Audiência de Instrução e Julgamento. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 13 de março 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78832 Nr: 2064-48.2014.811.0086
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:07066/O - MT

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo, nos termos do §2º do art. 222 do 

CPC, p/ o cumprimento da Carta Precatória expedida às fls. 107 ("Art. 222. 

A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz 

do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, 

com prazo razoável, intimadas as partes. §1º A expedição da precatória 

não suspenderá a instrução criminal. §2º Findo o prazo marcado, poderá 

realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez 

devolvida, será junta aos autos").

Assim sendo, remeto os autos ao Parquet para o prosseguimento do feito 

(pedido de vistas fls. 157 e 169).

É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109112 Nr: 5525-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Medeiros da 

Silva - OAB:, Ronivan dos Reis Santana Guimarães Junior - OAB:MT 

20.436

 Vistos.

Considerando que o acusado reside na Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT, defiro o pedido formulado pela defesa no item “1” da petição 

de fls. 95/95-vº, determinando a expedição de carta precatória ao juízo 

daquela Comarca, para o cumprimento e fiscalização das condições 

impostas por ocasião da concessão de liberdade provisória, notadamente 

o comparecimento mensal do réu em juízo para justificar suas atividades.

Por outro lado, tendo em vista que os fatos em tese praticados pelo 

acusado se consumaram nesta cidade e Comarca de Nova Mutum, nos 

termos do art. 70 do CPP, a competência para processar e julgar o 

presente feito é restrita a este juízo, não podendo ser declinada para o 

juízo do local onde reside o acusado, razão pela qual, indefiro o pedido 

formulado pela Defesa no item “2” da petição de fls. supracitada.

 No mais, aguarde-se a realização da audiência designada para o dia 04 

de junho de 2018, às 14h30min.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 42405 Nr: 1665-92.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Miguel Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310

 Vistos.

Considerando o pleito ministerial de fl. 182, oficie-se a Politec requerendo o 

encaminhamento a este Juízo do CD-Rom contendo as imagens de 

necropsia da vítima Francisco José dos Santos e fotografia, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Cumpra-se com urgência.

 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

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar o réu , por seu(s) Advogado(s),para apresentar 

osMomoriais Finais no prazo legal. É o que me cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35415 Nr: 1488-25.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. EVANGELISTA DE JESUS - ME, VALDECI 

EVANGELISTA DE JESUS, APARECIDA MARIA DE JESUS MAIA, MAGDA 

SIMONE ALVES DA SILVA JESUS, GERSON EVANGELISTA DA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA OLIVEIRA - 

OAB:14.524 MT, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:13.932-E-MT

 Vistos.

Da análise da publicação da intimação de fl. 188 no sítio do DJe (página 

376), verifica-se que esta fora endereçada aos advogados Ana Maria 

Ferreira Leite - OAB:14081, Gustavo Amato Pissini - OAB: 261030/SP e 

Sandro Pissini Espindola – OAB: 6.817-MS.

Portanto, o determinado à fl. 188, no que tange à observância de 

endereçamento das intimações em nome do exequente aos advogados 

informados à fl. 162, não fora cumprido.

Portanto, reitere-se a intimação ordenada à fl. 183, observando-se os 

causídicos informados à fl. 162, tal como já determinado à fl. 188.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 61128 Nr: 2213-43.2012.811.0012

 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: IRENE ALVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-MT

 Vistos.

Intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, se 

manifestar sobre o retorno dos autos a este juízo "a quo".

Nada sendo requerido, arquive-se o presente feito em definitivo com as 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35415 Nr: 1488-25.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. EVANGELISTA DE JESUS - ME, VALDECI 

EVANGELISTA DE JESUS, APARECIDA MARIA DE JESUS MAIA, MAGDA 

SIMONE ALVES DA SILVA JESUS, GERSON EVANGELISTA DA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA OLIVEIRA - 

OAB:14.524 MT, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:13.932-E-MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente, para que manifeste o que 

for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97649 Nr: 7181-43.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20.511-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 144.041.

Considerando que a audiência assinalada no Termo de Ref 23, o Sistema 

não aceito, designo o 10/05/2018, às 07h30min (Horário de Mato Grosso).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 12/03/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97649 Nr: 7181-43.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20.511-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 144.041.

Considerando que a audiência assinalada no Termo de Ref 23, o Sistema 

não aceito, designo o 10/05/2018, às 07h30min (Horário de Mato Grosso).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 12/03/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67587 Nr: 2488-21.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20.354-B

 Vistos.

O acusado, Rodrigo Vieira da Silva, informa que está a trabalhar no 

Município de Alto Boa Vista - MT. Para tanto, pugna pela dispensa da 

obrigação de comparecer em Juízo e, subsidiariamente, pugna pelo 

comparecimento trimestral na Comarca de Ribeirão Cascalheira - MT.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido de dispensa de comparecimento em juízo, bem como pelo 

indeferimento do comparecimento trimestral na cidade de Ribeirão 

Cascalheira - MT, aduzindo que o Município de Alto Boa Vista - MT 

pertence à Comarca de São Félix do Araguaia - MT, sendo este Município 

e Comarca, geograficamente, mais próximo do Município de Alto Boa Vista 

do que a sede administrativa de Ribeirão Cascalheira - MT. Para tanto, 

requereu a expedição de missiva ao Juízo da Comarca de São Félix do 

Araguaia - MT, para que possa fiscalizar o cumprimento das condições 

impostas em audiência (ref. 67).

Pois bem. O oferecimento da suspensão condicional do processo é 

proposta realizada pelo "Parquet", o qual não concorda com o pleito do 

acusado.

Dessa forma, o pedido do acusado de ref. 96 deve ser indeferido.

De outro lado, tendo em vista que o Município de Alto Boa Vista/MT 

pertence à Comarca de São Félix do Araguaia - MT, defiro o requerimento 

ministerial de ref. 100, determinando a expedição da carta precatória 

àquela Comarca para que seja realizada a fiscalização do cumprimento 

das condições impostas ao acusado em audiência (ref. 67).

Consigne-se o prazo que resta para o cumprimento da suspensão 

condicional. Transcorrido o prazo, solicite-se ao Juízo Deprecado 

informação a respeito do cumprimento da medida.

Intime-se o acusado e seu procurador.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99258 Nr: 20-45.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR SEVERINO, CLEUNIR GODOY, CAIO 

AUGUSTO DA GRAVA FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE SEVERINO - OAB:19052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas iniciais 

conforme deliberado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99677 Nr: 287-17.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZARENE FRANCISCO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO OLÉ CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA SILVA ARAUJO - 

OAB:23469/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 154.389.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

dia 02/05/2018, às 09h30min (Horário de Mato Grosso).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 05/03/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87603 Nr: 1150-07.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SUPER CAMPEÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela ré 

SUPERMERCADO SUPER CAMPEÃO S.A., alegando contradição na 

decisão de ref. 4, uma vez que apreciou o pedido vestibular como peça 

executiva, quando na verdade tratava-se, tão somente, de pedido 

acautelatório.

Instado a se manifestar sobre os embargos, o causídico da autora aditou a 

inicial. (ref. 32)

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

Primeiramente, insta salientar que a finalidade dos embargos de 

declaração é complementar ou retificar a decisão, acórdão ou sentença 
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quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos.

 Este juízo foi obscuro nas razões desenvolvidas na decisão de ref. 4, 

razão assistindo ao réu, uma vez que apreciou o pedido vestibular como 

peça executiva, quando na verdade tratava-se somente de pedido 

acautelatório.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios opostos em ref. 24 e 

revogo o último parágrafo da decisão de ref. 4, referente às 

determinações de citação e fixação de honorários.

Por outro lado, verifico que a parte exequente aditou a inicial em ref. 32, 

formulando pedido executivo.

Nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, intime-se a parte ré para 

manifestação quanto ao aditamento apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80499 Nr: 1876-15.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRÓ CONCRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, MARCO ANTONIO COSTA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

D e i x o  d e  r e a l i z a r  b u s c a s  n o  s i s t e m a 

RENAJUD/INFOJUD/BACENJUD/INFOSEG, pois o(a) exequente não 

demonstrou ter exaurido seus meios de localização de bens da parte 

executada.

Não compete ao juiz da causa diligenciar sobre a existência ou não de 

bens penhoráveis do devedor e onde estão localizados.

Importante salientar que tal diligência, em regra, compete à(ao) exequente, 

somente sendo transferido ao Judiciário tal providência quando 

demonstrado pela parte o esgotamento de seus meios de busca, sob pena 

de exonerar o juízo com providências que competem às partes.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de folha retro e determino a intimação 

da parte exequente para requerer o que lhe for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82126 Nr: 2845-30.2016.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAIANA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS SANTOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RAQUEL RAMOS DE ASSIS 

PEREIRA - OAB:161.116/MG, THAYSE DIAS TAKEUTI - OAB:160.824/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUS JOSE DA SILVA - 

OAB:160480 , TATYANNE MINNELY TAVARES - OAB:171.889/MG

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca do 

laudo de ref. 28 juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79212 Nr: 1361-77.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA HAVAÍ LTDA ME, SÉRGIO LUIS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para retirar a certidão expedida e providenciar a 

avebação junto ao cartório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80383 Nr: 1845-92.2016.811.0012

 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: JOSÉ RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido o preenchimento pela autora dos requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto às partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências

Oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de Nova Xavantina/MT, a 

fim de que no prazo de 30 dias, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual pedido de prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76930 Nr: 540-73.2016.811.0012

 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: CLODOMIRO LUIZ COELHO, LEIDIANE MOREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente processo e determino o cancelamento da 

distribuição do feito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88198 Nr: 1525-08.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intime-se o autor para manifestação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80129 Nr: 1734-11.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

certidão de ref. 38 juntada aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93999 Nr: 4820-53.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCO, DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23337/O

 Vistos.

 Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por Davi Costa 

Oliveira, representado por sua genitora Daiane Costa dos Santos, em face 

de Maurício Junio Oliveira Lima, todos qualificados nos autos.

 Com a inicial juntou documentos.

 Citado (ref. 8), o executado não adimpliu integralmente a prestação 

alimentícia cobrada nos autos, tão pouco justificou sua impossibilidade.

À ref. 11, a parte exequente pugnou pela decretação da prisão civil do 

executado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela decretação de 

prisão civil (ref. 15).

 À ref. 18, este juízo decretou a prisão civil do executado.

 Mandado de prisão expedido à ref. 21.

 Consoante ref. 23, a representante do menor informou ter recebido 

integralmente a pensão alimentícia objeto da lide.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público apôs seu ciente (ref. 29).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que a representante do menor deu plena 

e geral quitação aos valores cobrados nos autos.

 Ante o pagamento dos alimentos em atraso, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução de 

alimentos e revogo a prisão civil a que o executado Maurício Junio Oliveira 

Lima se encontra submetido.

 Sirva a presente decisão como alvará de soltura e/ou contramandado de 

prisão, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.

 Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que atenta as disposições do art. 85 e seguintes 

do CPC, arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-10.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MARTINS DA SILVA (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: 8010110-10.2017.8.11.0012 REQUERENTE: IVAN MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada, alega inexistência de serviço prestado pela promovida 

referente a cobrança do custo administrativo disjuntor, no valor de R$ 

72,51 (setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), cujo Registro de 

Inadimplência do SCPC remonta desde 26/02/2017. A parte requerida, em 

sua peça de defesa, alega que houve consumo de energia elétrica no 

período inerente a fatura que ora é impugnada, que a parte autora não 

adimpliu com suas obrigações, que acabou por acarretar a inclusão do 

nome do autor em cadastro de inadimplentes e por assim, afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto 

dano ocorresse. Em audiência de instrução, em suma, o sr. JOSE 

RODRIGUES DA SILVA, foi ouvido como testemunha (Id 9970732). A 

testemunha confirma a realização da troca do disjuntor e recebimento de 

valor pelo serviço prestado. Pois bem. Após análise dos autos, verifica se 

que o cerne da demanda consiste na realização de troca de disjuntor em 

09/2016 cuja realização do serviço resultou em custo administrativo 

cobrado pela reclamada (Id 7945813). Restou evidente, que a parte 

reclamante demonstrou exaustivamente a realização de diversos 

protocolos junto a reclamada solicitando a troca do disjuntor; Declaração 

de Quitação anual de Débitos – Ano 2016 (ID 7945851), que diante da 

inércia da reclamada procedeu a troca do disjuntor através de eletricista 

particular, juntando aos autos nota da compra do produto (Id 7945807) e 

recibo do valor pago ao prestador de serviço (Id 7945791), bem como ao 

final procede juntada do comprovante de pagamento do valor objeto da 

presente demanda (Id 10026936), no intuito de realizar troca de titularidade 

da Unidade Consumidora em razão da locação do imóvel. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. 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. Em defesa a reclamada apresenta uma 

contestação genérica não impugnando especificadamente os fatos 

aduzidos pela reclamante. Diante da negativa do Reclamante, cabia à parte 

reclamada comprovar a regularidade da realização do serviço, 

apresentando Ordem de Serviço devidamente assinado, ônus do qual não 

se desincumbiu. Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade 

não procede quando confrontado com a inobservância de dever de 

cautela. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência dos débitos é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do 

débito mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; bem como 

DETERMINAR que a reclamada promova a restituição do valor pago R$ 
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72,51 (setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), na forma simples, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso, e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. - RATIFICAR os efeitos 

concedidos em sede de liminar deferida (Id 7945860); - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito [1]Nesse 

sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82895 Nr: 3734-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Xavier de Figueredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Banrisul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Luis Tadeu 

Rondina Mandaliti - OAB:17209-A/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória, visto que ausentes 

os requisitos legais para tanto.Intimem-se as partes sobre o teor da 

presente decisão.Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 

partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.Proceda-se 

ao necessário para a realização da Sessão de Mediação/Conciliação, 

atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e 

parágrafos, do CPC.Citem-se os requeridos e intimem-se as partes para 

que compareçam à audiência acompanhados de seus respectivos 

advogados.A intimação das partes deverá ser pessoal.Ao ser citados, os 

réus deverão ser cientificados de que o prazo para contestar é de 15 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 

d i a s . H a v e n d o  a c o r d o ,  v o l v a m - m e  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86386 Nr: 593-84.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Primavera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Costa Escobar, DENIZAR LUIS 

BARCELLOS ESCOBAR, Elizabete Medianeira da Costa Escobar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO BRUNO BARROSO - 

OAB:21342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que houve um erro no 

documento a ser impresso (Documentos da Inicial) tendo a seguinte 

mensagem (falha ao atualizar em uma tabela vinculada "documentos 

anexados"). Portanto o documento (Documentos da Inicial) não foi 

impresso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78046 Nr: 1271-36.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernandes dos Santos Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio o Dr. Arlindo Rodrigues Rocha Junior (perito médico), com 

consultório médico na Rua São Francisco Xavier, n.º 1415, Centro, que 

servirá independentemente de compromisso (art.466 NCPC).

Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as 

provas que pretendem produzir.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80316 Nr: 2375-63.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Silva Lins, Marilia Macario 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIA PEREIRA DA COSTA 

- OAB:24305/O

 Vistos.

I – Notifiquem-se os acusados para que ofereçam defesa prévia, no prazo 

de 10 (dez) dias. Nessa defesa os acusados poderão arguir preliminares, 

invocar as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, bem 

como especificar provas e arrolar até 05 (cinco) testemunhas. Faça 

constar no mandado que será nomeado defensor por este juízo caso o 

acusado não apresente sua defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias.

II – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59948 Nr: 493-37.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Renato Perinete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 Processo nº 493-37.2015.811.0044 (Código 59948)

Vistos em correição.

Remetam-se os autos à Contadoria para realização do cálculo das custas 

finais.

Após, intime-se a parte requerida, através de carta com aviso de 

recebimento, para realizar o pagamento em 15 (quinze) dias.

Com a juntada do comprovante, promova-se o arquivamento dos autos, 

com as baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 08 de junho de 2016.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84391 Nr: 4422-10.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Schulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Seringueiros de Gaúcha do 

Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE CARVALHO DAL 

SECO - OAB:23124/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, previsto no artigo 719 

do Código de Processo Civil, em que objetiva o autor a nomeação de 

administrador provisório.

 Às fls. 20, o Ministério Público foi intimado e apresentou manifestação 

declinando de intervir no presente processo.

 Destarte, com a finalidade de verificar a existência de eventual 

impedimento legal à administração de sociedade civil, apresente o 

interessado: certidão do distribuidor judicial cível e criminal do foro do seu 

domicílio expedida em seu nome, documento comprobatório do domicílio 

atual, certidão de nascimento ou casamento atualizada, bem como 

endereço atual ou informação acerca de todos os membros da 

associação, constante no documento juntado aos autos.

 Com a apresentação dos referidos documentos, tornem-me os autos 

conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74385 Nr: 3330-31.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDISON RODRIGUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA FERNANDA CESAR DOS 

SANTOS - OAB:19916/O

 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 patrono da parte 

autora para que informe o requerente do agendamento da perícia que 

deverá ser realizada no dia 26/03/2018 às 16h00, no seguinte local: 

SERMED SERVIÇOS MÉDICOS - Paranatinga - Clínica Dr. Arlindo Rodrigues 

Rocha Júnior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78752 Nr: 1622-09.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanéria Maria Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/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 patrono da parte 

autora para que informe o requerente do agendamento da perícia que 

deverá ser realizada no dia 03/04/2018 às 16h00, no seguinte local: 

SERMED SERVIÇOS MÉDICOS - Paranatinga - Clínica Dr. Arlindo Rodrigues 

Rocha Júnior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78829 Nr: 1675-87.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/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 patrono da parte 

autora para que informe o requerente do agendamento da perícia que 

deverá ser realizada no dia 28/03/2018 às 16h00, no seguinte local: 

SERMED SERVIÇOS MÉDICOS - Paranatinga - Clínica Dr. Arlindo Rodrigues 

Rocha Júnior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66352 Nr: 158-81.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco das Chagas Lisboa Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca do laudo pericial de fls. 

92/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61605 Nr: 1259-90.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nereu Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prevnorte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7255

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca do laudo pericial de fl. 

137/139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67177 Nr: 499-10.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Socorro de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestar no prazo de 10 (dez)dias acerca do laudo pericial de fl. 78.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-16.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

L S CRAVEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM
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Ata da audiência (08/02/2018).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-30.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MICAEL SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-66.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010292-65.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANE INES SIPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRIS DOMINGUES SILVA OAB - MT0022879A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA AIRES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre os termos da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada no ID 12189653, bem como para 

informar o atual endereço da parte executada, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57581 Nr: 2822-56.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Sousa Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11.716

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 54/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Autor(a) do Fato 

para que apresente os comprovantes de cumprimento da transação penal, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retomada da ação penal, nos 

termos da cota ministerial de fls. 79.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-05.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELSON BALBINO DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALINA CAMPOS DA SILVA (REQUERIDO)

OSVALDO ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANTONIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Ata da audiência (08/02/2018).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-66.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERLAN FRANCISCO GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISCLEIA FRANCISCA GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCIS JONAD BECKER (TESTEMUNHA)

ANTONIA MARGARIDA GOMES (TESTEMUNHA)

DAIANE VIANA DE MORAES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Ata da audiência (08/02/2018).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-66.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERLAN FRANCISCO GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISCLEIA FRANCISCA GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCIS JONAD BECKER (TESTEMUNHA)

ANTONIA MARGARIDA GOMES (TESTEMUNHA)

DAIANE VIANA DE MORAES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Ata da audiência (08/02/2018).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010698-86.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILDA MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. VIEIRA - ESCOLA TOTAL - ME (REQUERIDO)

RONIMAR BARBOSA VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT0013059A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Ata de audiência (08/02/2018)

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87804 Nr: 4179-32.2017.811.0023

 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: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 
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OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 dias DIAS

AUTOS N.º 4179-32.2017.811.0023 - Código: 87804

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL

PARTE AUTORA: DELMIRO ALVES DOS SANTOS

PARTE RÉ: MARIA RITA DO NASCIMENTO SANTOS

CITANDA: Maria Rita do Nascimento Santos Filiação: Maria Divina do 

Nascimento Santos, data de nascimento: 24/01/1968, brasileira, natural de 

Vitorino Freire - MA, casada, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/12/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O requerente está separado de fato da requerida há 

aproximadamente 24 anos e pretende desfazer o vínculo matrimonial que 

ainda mantém com a requerida. Da união advieram 2 (dois) filhos, todos 

maiores e capazes. O Requerente declarou que os bens comuns já foram 

partilhados por ocasião da separação. Requer a procedência da ação, 

decretando-se o divórcio do casal, a expedição de Mandado de 

Averbação dirigida ao cartório de Registro Civil de Santa Inês – MA.

 DESPACHO: “Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Cite-se a parte 

requerida dos termos desta ação para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados na inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 27 de fevereiro de 2018. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito”.

Eu, José Claret de Almeida Marques - Analista Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 7 de março de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87804 Nr: 4179-32.2017.811.0023

 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: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 dias DIAS

AUTOS N.º 4179-32.2017.811.0023 - Código: 87804

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL

PARTE AUTORA: DELMIRO ALVES DOS SANTOS

PARTE RÉ: MARIA RITA DO NASCIMENTO SANTOS

CITANDA: Maria Rita do Nascimento Santos Filiação: Maria Divina do 

Nascimento Santos, data de nascimento: 24/01/1968, brasileira, natural de 

Vitorino Freire - MA, casada, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/12/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O requerente está separado de fato da requerida há 

aproximadamente 24 anos e pretende desfazer o vínculo matrimonial que 

ainda mantém com a requerida. Da união advieram 2 (dois) filhos, todos 

maiores e capazes. O Requerente declarou que os bens comuns já foram 

partilhados por ocasião da separação. Requer a procedência da ação, 

decretando-se o divórcio do casal, a expedição de Mandado de 

Averbação dirigida ao cartório de Registro Civil de Santa Inês – MA.

 DESPACHO: “Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Cite-se a parte 

requerida dos termos desta ação para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados na inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 27 de fevereiro de 2018. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito”.

Eu, José Claret de Almeida Marques - Analista Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 7 de março de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87804 Nr: 4179-32.2017.811.0023

 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: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 dias DIAS

AUTOS N.º 4179-32.2017.811.0023 - Código: 87804

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL

PARTE AUTORA: DELMIRO ALVES DOS SANTOS

PARTE RÉ: MARIA RITA DO NASCIMENTO SANTOS

CITANDA: Maria Rita do Nascimento Santos Filiação: Maria Divina do 

Nascimento Santos, data de nascimento: 24/01/1968, brasileira, natural de 

Vitorino Freire - MA, casada, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/12/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O requerente está separado de fato da requerida há 

aproximadamente 24 anos e pretende desfazer o vínculo matrimonial que 

ainda mantém com a requerida. Da união advieram 2 (dois) filhos, todos 

maiores e capazes. O Requerente declarou que os bens comuns já foram 

partilhados por ocasião da separação. Requer a procedência da ação, 

decretando-se o divórcio do casal, a expedição de Mandado de 

Averbação dirigida ao cartório de Registro Civil de Santa Inês – MA.

 DESPACHO: “Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Cite-se a parte 

requerida dos termos desta ação para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados na inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 27 de fevereiro de 2018. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito”.

Eu, José Claret de Almeida Marques - Analista Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 7 de março de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87804 Nr: 4179-32.2017.811.0023

 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: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 dias DIAS

AUTOS N.º 4179-32.2017.811.0023 - Código: 87804

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL

PARTE AUTORA: DELMIRO ALVES DOS SANTOS

PARTE RÉ: MARIA RITA DO NASCIMENTO SANTOS

CITANDA: Maria Rita do Nascimento Santos Filiação: Maria Divina do 

Nascimento Santos, data de nascimento: 24/01/1968, brasileira, natural de 

Vitorino Freire - MA, casada, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/12/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O requerente está separado de fato da requerida há 

aproximadamente 24 anos e pretende desfazer o vínculo matrimonial que 

ainda mantém com a requerida. Da união advieram 2 (dois) filhos, todos 

maiores e capazes. O Requerente declarou que os bens comuns já foram 

partilhados por ocasião da separação. Requer a procedência da ação, 

decretando-se o divórcio do casal, a expedição de Mandado de 

Averbação dirigida ao cartório de Registro Civil de Santa Inês – MA.

 DESPACHO: “Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Cite-se a parte 

requerida dos termos desta ação para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados na inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 27 de fevereiro de 2018. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito”.

Eu, José Claret de Almeida Marques - Analista Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 7 de março de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87600 Nr: 4017-37.2017.811.0023

 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: VGPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO LOPES - 

OAB:19.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO LOPES - 

OAB:19.949

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 23.03.2018, as 16h30min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68218 Nr: 1863-51.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMIRES DA COSTA SIQUEIRA, CARLOS 

HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 1863-51.2014.811.0023 – código: 68218

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INDICIADO(S): THAMIRES DA COSTA SIQUEIRA e CARLOS HENRIQUE DA 

SILVA

CITANDO(S): Indiciado(a): Carlos Henrique da Silva Filiação: Cleonis 

Sardinha da Silva e Irenne Aparecida do Carmo, data de nascimento: 

03/01/1985, brasileiro(a), natural de Gama-DF, convivente, pedreiro, 

Endereço: Rua Porto Alegre, S/n, Bairro: Aeroporto, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT

Indiciado(a): Thamires da Costa Siqueira, Cpf: 02071155165, Rg: 5000467 

Filiação: Carlos Roberto Alves Siqueira e Edna Antonia da Costa Siqueira, 

data de nascimento: 02/11/1987, brasileiro(a), natural de Gama-DF, 

convivente, Endereço: Rua Porto Alegre, 75, Bairro: Aeroporto, Cidade: 

Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Citação do(s) denunciado(s), atualmente em lugares 

incertos, para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias (art. 406 do CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 406, § 3º).

RESUMO DA DENÚNCIA: O Ministério Público ofereceu denúncia em 

desfavor dos réus, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes 

previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 244- do ECA. 

Consta no Inquérito Policial nº 041/2012/DPA/MT, que no dia 17/02/2012, 

por volta das 16h00min, na Rua Porto Alegre nº 75, Bairro Aeroporto, 

Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, os indiciados preparam e mantiveram 

em depósito e guardaram drogas sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar. Pede, por fim, que sejam submetidos 

ao devido processo legal, para ao final, serem condenados nos termos da 

Lei.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição. (...)RECEBO A DENÚNCIA de 

fls. 5-7. Considerando que os réus não foram localizados até a presente 

data, determino a expedição da citação por edital, nos termos do art. 363, 

§ 1º, do CPP. Transcorrido o prazo, certifique-se se os réus atenderam ao 

chamado judicial. Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação 

nos termos do art. 366 do CPP. Cumpra-se expedindo o 

necessário.P.Az.26.02.18, Evandro Juarez Rodrigues, 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, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 12 de março de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69367 Nr: 2859-49.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELIO FERNANDES LUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

VICENTE - OAB:6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:34.1115 

SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por 

JOSÉLIO FERNANDES LUNA em face de ESTADO DE MATO GROSSO, 

diante da inexistência de irregularidades quando da sua exoneração do 

cargo de Oficial de Justiça.Sem custas e honorários, por serem 

beneficiários da gratuidade da justiça.DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Intime-se pessoalmente a 

Procuradoria do Estado de Mato Grosso.Oficie-se remetendo cópia da 

presente sentença ao Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça.Transitada 

em julgado, arquivem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 12 de março de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72898 Nr: 1592-08.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN FUMIERE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RALFF HOFFMANN - 

OAB:13128/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por 

JEAN FUMIERE JUNIOR em face de ESTADO DE MATO GROSSO, diante da 

inexistência de irregularidades quando da sua demissão do cargo de 

Agente da Administração Fazendária.Sem custas e honorários, por serem 

beneficiários da gratuidade da justiça.DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Intime-se pessoalmente a 

Procuradoria do Estado de Mato Grosso.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 12 de março de 2018.Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85577 Nr: 2589-20.2017.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO BAGNARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certificado o decurso do prazo sem o recolhimento das custas, retornem 

os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61706 Nr: 1620-78.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELEOTERIA DOS SANTOS, HENRIQUE DILAMAR 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, providencie o regular andamento processual, fazendo os autos 

conclusos, após o período de correição, se necessário for.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63437 Nr: 484-12.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SANTANA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, providencie o regular andamento processual, fazendo os autos 

conclusos, após o período de correição, se necessário for.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39514 Nr: 122-15.2010.811.0023

 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: JUNIOR JOSE BOERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIELI LOPES DO AMARAL, JULIA DO 

AMARAL BOERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431, HIAGNA MORGANA MAGALHÃES VIEIRA - 

OAB:19973-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, providencie o regular andamento processual, fazendo os autos 

conclusos, após o período de correição, se necessário for.

Cumpra-se URGENTEMENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 2142-08.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR ROMANO SERVIÇOS ME, VLADIMIR 

ROMANO, WALDEMIR DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43695 Nr: 1862-71.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. TERRAPLANAGEM LTDA, EDVALDO 

DELLA VEDOVA DE ARAUJO, JUCELENE KUNCKEL DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Vistos em correição.
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Processo formalmente em ordem.

Intime-se o exequente para manifestar acerca da certidão de fls.273, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75570 Nr: 3325-09.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, providencie o regular andamento processual, fazendo os autos 

conclusos, após o período de correição, se necessário for.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 36305 Nr: 2542-61.2008.811.0023

 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: IVANIR COLETTI MASSOCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:MT 9134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, providencie o regular andamento processual, fazendo os autos 

conclusos, após o período de correição, se necessário for.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37645 Nr: 857-82.2009.811.0023

 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: HELENA BERNARDO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE 

BERNARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, providencie o regular andamento processual, fazendo os autos 

conclusos, após o período de correição, se necessário for.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74790 Nr: 2776-96.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO HARRI HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, providencie o regular andamento processual, fazendo os autos 

conclusos, após o período de correição, se necessário for.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60478 Nr: 260-11.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA APARECIDA PROENÇA KEMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JOSE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, providencie o regular andamento processual, fazendo os autos 

conclusos, após o período de correição, se necessário for.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38164 Nr: 1355-81.2009.811.0023

 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: RAIMUNDA LUIZA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

EXPEÇA-SE OFÍCIO à Procuradoria e à Gerência Executiva do INSS, para 

fins de implantação do benefício previdenciário concedido à parte autora, 

NO PRAZO DE 15 [QUINZE] DIAS, sob pena de incorrer em crime de 

prevaricação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para, em 15 

dias, informar em juízo o recebimento ou não do benefício, bem como para 

requerer o que entender pertinente, no mesmo prazo.

Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81487 Nr: 3403-66.2016.811.0023

 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: MARILENE NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o médico perito para juntar aos autos a perícia, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Caso a perícia ainda não tenha sido realizada, designe-se nova data para 

sua realização e intimação da parte autora.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 591 de 795



Aportando aos autos a perícia, conceda-se vista dos autos às partes para 

manifestar acerca da perícia, bem como, querendo, apresentar alegações 

finais, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me conclusos para a 

sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65901 Nr: 3193-20.2013.811.0023

 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: HASSAN MOHAMAD KASSAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE NUNES DE MIRANDA, EDSON 

JOAQUIM LUIZ DA SILVA, MAX ARIEL TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, Mohamad rahim Farhat - OAB:2542, Nájila Priscila 

Farhat - OAB:6770

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, providencie o regular andamento processual, fazendo os autos 

conclusos, após o período de correição, se necessário for.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66276 Nr: 183-31.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROMILDA OLIMPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Tendo em vista as informações contidas nos autos, intime-se a parte 

autora para manifestar acerca de eventual satisfação integral de seu 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62958 Nr: 2967-49.2012.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568 MG

 Desta forma, não demonstrados os prejuízos efetivos em desfavor do 

denunciado ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO pelo processamento da 

ação penal nesta Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, entende-se pela 

inexistência do vício vindicado na preliminar, consistente na incompetência 

em razão do lugar. Diante do exposto, determino: I – Intime-se a defesa 

para apresentação de alegações finais; II – Ciência ao Ministério Público da 

presente decisão; III – Após, voltem conclusos para sentença; Intimem-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, 13 de março de 2018. Evandro Juarez Rodrigues, 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86128 Nr: 3016-17.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MONTEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, providencie o regular andamento processual, fazendo os autos 

conclusos, após o período de correição, se necessário for.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63487 Nr: 533-53.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA CAMARGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, providencie o regular andamento processual, fazendo os autos 

conclusos, após o período de correição, se necessário for.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66691 Nr: 596-44.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DORALINO ROSSETTI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 VVistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo sem o recolhimento das custas 

pendentes.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63486 Nr: 532-68.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARISTEU ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o 
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silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30539 Nr: 1711-47.2007.811.0023

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, RUY PORTELLA DE SOUZA. - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Defiro o pedido retro, desarquive-se o presente feito e conceda-se vista 

dos autos ao requerente, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69989 Nr: 3329-80.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOSÉ DALL ACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.2725-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B, Soraya Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 TERMO DE AUDIÊNCIA (...) . O requerido insiste na oitiva da testemunha 

Valdelir Cenci Noronha, se comprometendo a intimar e apresentar a 

testemunha em audiência.5. Redesigno audiência para dia 16/04/2018 às 

14h00min.6. Vistas a parte autora para manifestação quanto às 

testemunhas.7. Saem os presentes intimados.EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES – Juiz de Direito:ANA RITA DA SILVA MARAFON – 

Advogada:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26557 Nr: 1219-89.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista as informações contidas nos autos, intime-se a parte 

autora para manifestar acerca de eventual satisfação integral de seu 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73865 Nr: 2172-38.2015.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, providencie o regular andamento processual, fazendo os autos 

conclusos, após o período de correição, se necessário for.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71309 Nr: 514-76.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN APARECIDA STRAPASSON, JUCELIO BACON, 

VALDECIR NORONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ALVES DA SILVA, LUCELITA 

MATOS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12937, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo para recolhimento das custas 

processuais.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43476 Nr: 1643-58.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, RUY PORTELLA DE SOUZA, VALDINEI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:156/187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431, RUY PORTELLA DE SOUZA. - OAB:4296-A/MT

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando o decurso do prazo de suspensão requerido (fls.254/255), 

em cumprimento aos limites procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, 

intime-se a parte autora, pessoalmente, para dar andamento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, retornem os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82733 Nr: 691-69.2017.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER DA SILVEIRA VIANA, JOZELIA 

FERREIRA DE SOUZA, J. F. DE SOUZA & LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certificado o decurso do prazo sem a providência da parte interessada, 

devolva-se com as nossas homenagens, procedendo-se as devidas 

baixas e anotações de praxe.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87437 Nr: 3908-23.2017.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU, 

JOSE CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA FABIANA SIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PRUDENTE DE ALMEIDA 

RODRIGUES - OAB:60.445, THALITA DE SOUZA QUEIROZ RIBAS - 

OAB:60.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certificado o decurso do prazo sem a providência da parte interessada, 

devolva-se com as nossas homenagens, procedendo-se as devidas 

baixas e anotações de praxe.

Às providências.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135353 Nr: 1620-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, exerço o juízo de retratação para o fim de reconhecer a 

competência do Juízo da Diretoria do Foro da Comarca de Pontes e 

Lacerda para processar e julgar o feito e, por consequência, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de assentamento tardio do óbito de Sebastião 

Carlos de Oliveira, nascido em 09/1/1920 em Matipó/MG, filho de Carlos 

Mariano de Oliveira e Raimunda Gomes Rolim, portador do RG n. 101.738 

SSP/MT e CPF n. 304.664.231-87, cujo óbito ocorreu em 2 de abril de 201, 

no Hospital Regional de Cáceres, devendo, para tanto, ser expedido o 

competente mandado, observadas as disposições contidas nos artigos 78 

e ss., da Lei nº 6.015/73. Dou a presente sentença como PUBLICADA com 

a remessa dos autos à Coordenadoria Administrativa da Comarca de 

Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SEPreclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE.Pontes e Lacerda, 12 de março de 2018.Cláudio 

Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito/Diretor do Foro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100225 Nr: 2181-30.2015.811.0013

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183

 Vistos em correição.

Trata-se de representação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

em face de Marcelo Rodrigues de Freitas, Tabelião do 1º Ofício desta 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em razão dos indícios de registro de 

matrículas falsas no Parque Estadual da Serra de Santa Barbara.

O representado faleceu, fato notório que resultou na lavratura da Portaria 

nº 62/2016/DF, que nomeou a Sra. Silvana Souza Freitas Gonçalves como 

Tabeliã Designada em caráter precário.

Relatei o necessário. Fundamento e Decido.

O Processo deve ser extinto no estado em que se encontra.

O artigo 32 da Lei 8.935/1994, que dispõe sobre os serviços notariais e de 

registro, prescreve:

“Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas 

infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às 

seguintes penas: I - repreensão; II - multa; III - suspensão por noventa 

dias, prorrogável por mais trinta; IV - perda da delegação”.

Nesse sentido, a mais grave das penalidades – perda da delegação, que 

por ventura viesse a ser aplicada, não poderia ser executada, pois o 

Requerido faleceu em 18.7.2016, fato notório que resultou na nomeação 

de Tabelião Designado. Logo, a extinção do feito é medida que se impõe, 

pela perda do objeto, não havendo compatibilidade lógica para o 

prosseguimento do feito, nos moldes do artigo 485 do novo CPC, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) X - em caso de morte 

da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal”;

 DISPOSITIVO.

I. ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, X, do Código de Processo 

Civil, que aplico por analogia.

II. Sem custas e honorários.

III. Cientifique-se o Ministério Público.

IV. Publique-se. Registre-se. Intime-se, oficiando a CGJ para ciência e 

providências necessárias.

V. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100225 Nr: 2181-30.2015.811.0013

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183

 Vistos.

Acolho a cota ministerial de ref. 61, pois a matrícula n. 23.936 foi 

bloqueada por decisão exarada nos autos n. 2210-80.2015.811.0013 – 

100266.

 Intime-se o advogado postulante – ref. 45.

Cumpra-se, retornando os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100225 Nr: 2181-30.2015.811.0013

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183

 Procedo a intimação do advogado postulante - ref. 45, Dr. Felipe Bedin 

Biasotto - OAB/MT 9.183 do despacho abaixo transcrito:

Vistos.

"Acolho a cota ministerial de ref. 61, pois a matrícula n. 23.936 foi 

bloqueada por decisão exarada nos autos n. 2210-80.2015.811.0013 – 

100266. Intime-se o advogado postulante – ref. 45. Cumpra-se, retornando 

os autos ao arquivo".

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142372 Nr: 4581-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMdS, TdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139131 Nr: 3300-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAERCIO MALAQUIAS FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY QUIRINO DE SOUZA - 

OAB:2488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise aos autos vislumbro que não foi cumprido o artigo 256, § 3º, do 

CPC.

Dessa forma, declaro a nulidade do Edital de Citação de Ref: 12.

Intime-se autor, por meio de advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique os dados pessoais da demandada (CPF, RG, data de 

nascimento, nome dos pais), com quem foi casado por 07 (sete) anos, 

para que seja possível realizar diligências a fim de descobrir seu atual 

paradeiro.

Dê-se ciência ao MPE e à DPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150289 Nr: 8123-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151961 Nr: 8867-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natália de Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

a partilha amigável apresentada através do esboço contido na inicial 

destes autos de arrolamento de bens deixados por falecimento de Dolarina 

Ferreira dos Santos e Alcino Pereira dos Santos atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

Expeçam-se formais e, a seguir, arquive-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152246 Nr: 9004-49.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ANDRADE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal, vez que se trata de comarca com 

carência de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por uma 

coas na área de saúde, com o “fechamento” do hospital público¸ 

justificando a nomeação de profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150929 Nr: 8428-56.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA VARGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30.05.2018, às 

17h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147917 Nr: 7015-08.2017.811.0013

 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: L. P. COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO TEXTIL CONFECÇÕES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aida Maria Gonçalves da 

Mota Marques - OAB:41401/GO

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30.05.2018, às 

14h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 
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independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138294 Nr: 2994-86.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139557 Nr: 3510-09.2017.811.0013

 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: ARY AUGUSTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140988 Nr: 4049-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO CARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para contrarrazoar os embargos em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144701 Nr: 5563-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139152 Nr: 3305-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enivalda Soares Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dos efeitos infringentes, intime-se o embargado para contrarrazoar 

os embargos no prazo de 5 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97020 Nr: 832-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Badziak, Ana Elma Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERMONT PALACE HOTEL LTDA-ME , Jean 

Peter Nascimento dos Santos, Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Intime-se o exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 11269 Nr: 2573-87.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luciana Oliveira da Silva Blecha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo de Araújo Almeida, INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente quanto às alegações de fls. 816/819.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143139 Nr: 4902-81.2017.811.0013

 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: ANUNCIATA ACESSORIA CERIMONIAL E EVENTOS 

LTDA ME, ROMES FERREIRA AMURIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucélia Martos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por 

ANUNCIATA ASSESSORIA, CERIMONIAL E EVENTOS LTDA-ME em face 

da Pregoeira Oficial da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Pontes e Lacerda-MT, LUCÉLIA MARTOS ALVES, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo que:

“O Município de Pontes e Lacerda fez publicar, em 27 de março do 

corrente ano, o Edital de Pregão n. 36/2017, tendo por objeto a 

“contratação de empresa para prestação de serviço em realização de 

eventos esportivos”, com Sessão Pública para o recebimento das 

propostas e documentação realizada no dia 04 de maio do corrente ano. A 

Impetrante providenciou toda a documentação necessária ao processo 

licitatório e participou devidamente na Sessão Pública ofertando lances, 

sendo declarada vencedora. Bom sinal, diga-se de passagem, porque 

além de maior transparência propiciada pela participação de 02 empresas, 

maior a chance do Município em obter o preço mais vantajoso, indo de 

encontro, assim, a um dos princípios maiores e fundamentais que norteiam 

as licitações públicas.”.

Narra que:
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“Após abertura de seu envelope de número 02 (dois) dos documentos, foi 

inabilitada por não atender o Edital, item 8.1.2 letra A, uma vez que as 

atividades esportivas não fazem parte do CNAE da empresa e também por 

não atender o item 3.7, apresentando a comprovação de licenciatura em 

educação física e não licenciatura plena em educação física ou 

bacharelado. Essas foram as excessivas exigências impostas pela 

Impetrada. A decisão da Impetrada de inabilitar a Impetrante mostra-se 

arbitrária, desarrazoada, insensata, sem nenhum fundamento jurídico, 

inclusive, parece mais uma perseguição pessoal do que uma decisão 

administrativa. A atividade principal da Impetrante é “outras atividades de 

recreação e lazer não especificadas anteriormente”, conforme CNAE n. 

93298-99. Isso significa que a Impetrante encontra-se apta para o 

certame, vez que a atividade para realização de evento esportivo confere 

com o CNAE principal, sendo: artes, cultura, esporte e recreação, 

atividades esportivas e de recreação e lazer, atividades de recreação e 

lazer e, atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente. 

(...)a empresa Impetrante é especializada em organização de eventos de 

qualquer natureza, esportivo ou não, em plena atividade desde 

17/09/2009, ou seja, há aproximadamente 08 (oito) anos. Portanto, 

inabilita-la no processo licitatório com essa exigência foi um erro 

grosseiro, vez que a mesma é capacitada para realizar eventos 

esportivos.”.

 Por fim narra que:

“A outra exigência que inabilitou a Impetrante, ou seja, por não atender o 

item 3.7 do Edital, apresentando a comprovação de licenciatura em 

educação física e não licenciatura plena em educação física ou 

bacharelado deixa evidente que a intenção da Impetrada era tirar a 

Impetrante do processo licitatório de qualquer jeito. Isso porque o item 3.7 

não faz parte do credenciamento e nem da habilitação. Diante disso, 

questiona-se, “por que a Impetrante foi inabilitada?” A comprovação de 

profissional com licenciatura plena em educação física poderia ser 

apresentada mediante a assinatura do contrato. Além disso, Excelência, a 

Impetrante imediatamente apresentou outro profissional graduado em 

Educação Física com licenciatura plena, mas foi rejeitado pela Impetrada, o 

que já se esperava.”.

Juntou documentos que entendeu necessário.

Foi postergada a análise do pedido liminar para após a manifestação da 

autoridade coatora (Ref: 04).

Informações da autoridade impetrada em Ref: 14 pleiteando a denegação 

da segurança. Juntou documentos.

Intimado, o ‘parquet’ se manifestou pugnando pela denegação da 

concessão da segurança pleiteada. (Ref: 20)

É o que importa relatar. Decido.

Sabe-se que o controle judicial do conteúdo material dos atos 

administrativos é feito não a partir de critérios de conveniência e 

oportunidade, mas de legalidade formal e material.

Ao Poder Judiciário, de fato, não compete substituir-se ao administrador e 

definir o conteúdo final do ato praticado, salvo quando o mesmo é 

delimitado por lei, sob pena de violação do princípio da separação dos 

poderes.

Entretanto, a impossibilidade de tal apreciação não limita a atuação 

jurisdicional a um controle meramente formal de legalidade, uma vez que o 

controle de validade exercido pelo Poder Judiciário verifica não apenas a 

correspondência do ato à norma abstrata imediatamente relacionada, mas 

também a adequação do mesmo ao ordenamento jurídico subjacente e aos 

princípios norteadores do Direito.

É possível, sob tal perspectiva, verificar a legalidade material do ato, ou 

seja, submetê-lo a controles aplicativos (proporcionalidade, razoabilidade, 

isonomia), de apurar a sua adequação principiológica (livre exercício da 

profissão, moralidade administrativa, eficiência) e mesmo depurar os 

limites da discricionariedade na prática do ato.

Nesse contexto, sabe-se que a Administração Pública, nos processos de 

licitação, deve-se pautar em estrita conformidade com princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório e do julgamento objetivo (art. 3º da Lei nº 8.666/1993).

A observância de tais princípios tem por finalidade assegurar o 

cumprimento do conteúdo material do princípio da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração pública e a promoção do 

desenvolvimento nacional, nos termos do mesmo artigo 3º, já mencionado.

Na situação dos autos, portanto, resta analisar os pontos destacados pelo 

impetrante, a fim de averiguar se, de fato, há restrição à participação do 

licitante, em afronta ao princípio da isonomia, conforme aduzindo pelo 

impetrante, bem como acerca das nulidades alegadas.

 Foi aduzido pelo impetrante que a impetrada, após abertura de seu 

envelope de número 02 (dois) dos documentos, inabilitou-o por não 

atender o Edital, item 8.1.2 letra A, uma vez que as atividades esportivas 

não fazem parte do CNAE da empresa e também por não atender o item 

3.7, apresentando a comprovação de licenciatura em educação física e 

não licenciatura plena em educação física ou bacharelado.

Em atenção ao Edital de Pregão n. 036/2017 (PROCESSO Nº141/2017), 

verifica-se no item 3.1e 3.2 as seguintes redações:

“3.1. Só poderão participar as empresas que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital e seus Anexos, correndo por sua 

conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela 

realização de tais atos.

3.2. Serão conferidos todos os documentos, no ato da abertura do 

envelope nº 2 (envelope de documentos de habilitação).”

Por sua vez o item 3.7 do mesmo edital prevê como segue:

“3.7. A licitante deverá apresentar comprovação de um profissional 

habilitado em licenciatura Plena em Educação Física ou Bacharelado.”.

Vê-se que a própria impetrante admite em sua peça inicial que 

“imediatamente apresentou outro profissional graduado em Educação 

Física com licenciatura plena, mas foi rejeitado pela Impetrada”, 

denotando-se que a apresentação de outro profissional ocorreu após a 

abertura do segundo envelope.

Destarte aduzir a impetrante que no Edital em comento não aponta qual 

seria o momento correto de apresentar profissional habilitado em 

licenciatura Plena em Educação Física ou Bacharelado, tem-se que esta 

apresentou profissional junto ao segundo envelope, mas sem a 

qualificação requerida pelo edital, de modo que sabia que no momento de 

abertura do segundo envelope já deveria apresentar profissional 

habilitado, mas não o fez.

Doutra senda, o Edital, pelo item 2.1 tem-se que o Edital visou a 

contratação de empresa para prestação de serviço em realização de 

eventos esportivos no Município de pontes e Lacerda/MT, sendo que a 

CNAE de atividade da impetrante é a subclasse 93298-99 com 

especificação de “outras atividades de recreação e lazer não 

especificadas anteriormente”, de modo que não compreende as atividades 

relacionada na seção ‘R’, a qual se inclui as atividades esportivas.

Com isso a pregoeira oficial, em sua defesa, informou que buscou atender 

os ditames do edital da licitação, vez que o objeto do pregão consistia em 

contratar empresa para realizar eventos esportivos profissionais no 

município, sendo que o CNAE da empresa não atendia referida exigência, 

não detendo, portanto, de meios para alcançar os fins do certame.

Com o exposto, DENEGO a segurança pleiteada na petição inicial, o que 

faço nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Custas ex lege.

Após o trânsito, efetue-se a baixa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155390 Nr: 10556-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEIDES OLIVEIRA RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 
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dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112901 Nr: 1172-96.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: valmir karling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, desde a data da suspensão 

administrativa, calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991. Referido 

benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da data 

da citação, ou se for o caso, da data em que o autor fez o pedido 

administrativamente à autarquia, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao 

patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se 

o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. 

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, 

§3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito 

com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112049 Nr: 917-41.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Vicente de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RELATÓRIO

PEDRO VICENTE DE CARVALHO propôs a presente Ação de 

Aposentadoria Rural por Invalidez em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido.

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial.

 Realizada a perícia foi juntado aos autos.

Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pelo autor.

É o relatório. Decido.

MÉRITO

A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que:

“§ 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”.

Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não é suficiente 

para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 

do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da 

Cidadania, vejamos:

Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural

Súmula 149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário.

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora.

 Esse início de prova material foi completada pela prova oral colhida em 

audiência, conforme se evola dos termos de oitiva.

Dessa forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

Constata-se ainda que a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez requer, segundo o artigo 42, combinado com artigo 25, a, da Lei 

8.213/91, a condição de segurado, período de carência similar ao do 

auxílio-doença, equivalendo a doze contribuições mensais, e a 

constatação de incapacidade insuscetível de reabilitação. Independe, para 

sua concessão, de o segurado já estar em gozo de auxílio-doença.

 Já o auxílio-doença depende do impedimento para o trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, 

enquanto durar a incapacidade, nos termos do art. 59 do mesmo diploma 

legal. De acordo, então, com as alegações das partes e com a prova 

constante dos autos, verifica-se que a requerente é portadora de doença 

incapacitante para o trabalho, de forma definitiva, fato que não foi 

contraditado pelo INSS, bem como é segurada diante das provas 

documentais acostadas.

Com efeito, o laudo médico é claro a respeito da incapacidade permanente, 

insuscetível de recuperação. É viável, portanto, o acolhimento da 

pretensão de aposentadoria por invalidez, eis que foi demonstrada a 

condição de segurado e a existência de incapacidade insuscetível de 

reabilitação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenando ainda a instituição a convertê-la em 

aposentadoria por invalidez a partir da data da realização do laudo pericial.

 Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para 

tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal.

 Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, 

§3º, I, do CPC.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163879 Nr: 2103-31.2018.811.0013

 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: Norma Palason Ruiz, Margarete Ruiz Resquetti 

Cerqueira , Anésio Ruiz Júnior, Norma Regina Ruiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., Marlei Ferreira 

Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Apense-se ao feito 62416;

2. Suspendo a execução de cód. 62416;

3. Intime-se o Banco do Brasil para que se manifeste;

4. Com o aporte da defesa, voltem conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133501 Nr: 695-39.2017.811.0013

 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: Marcelo Dias Ferreira, ELIANE FRANCISCO DA SILVA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para apresentar justificativa acerca da ausência das 

testemunhas. Cobrem-se a devolução das Cartas Precatórias.

Após a apresentação das justificativas pelo requerente, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108609 Nr: 5623-04.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Sem custas ou honorários.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98616 Nr: 1504-97.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clério Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para contrarrazoar os embargos, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115341 Nr: 2031-15.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - UNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, Thameya Lourenço Barbosa Silva - 

OAB:297.478/SP

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97628 Nr: 1068-41.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DORNELLO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96260 Nr: 464-80.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Apoena SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolline Alves 

Nascimento Carvalho - OAB:, ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927/A, JOSE HENRIQUE NUNES PAZ - OAB:19260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para que indiquem quais provas pretendem produzir no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102366 Nr: 3092-42.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEODORA CAMPOS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata de impugnação à execução.

Quanto à preliminar, a sentença não transitou em julgado, portanto, assiste 

razão ao INSS, apresentada a apelação (ref. 49) ainda não foi julgada.

Intime-se o autor para que apresenta contrarrazões.

Após, remeta-se ao TRF da 1ª Região.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132983 Nr: 549-95.2017.811.0013

 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: Rosiane da Silva Adriano
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Vicente Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Diante da ausência justificativa do Defensor Público, redesigno audiência 

para o dia 06/06/2018 às 13h00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97062 Nr: 847-58.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Martins de Jesus Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121061 Nr: 3990-21.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Franco da Veiga, MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Éber José Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL DE CARVALHO FRANCO 

- OAB:3498/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Lopes de Araujo 

Junior - OAB:4102

 Vistos.

Intime-se o devedor para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, 

cada no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154128 Nr: 9977-04.2017.811.0013

 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): KELLY VELOSO RAMOS, Ademir Farias 

Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos na mesma petição o nº do CPF do executado e os 

cáluclos atualizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136861 Nr: 2319-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO FELIX AMARILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119095 Nr: 3232-42.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Francisco da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenando ainda a instituição a convertê-la em 

aposentadoria por invalidez a partir da data da realização do laudo pericial. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para 

tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102787 Nr: 3270-88.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FRANCISCA DE LIMA STOFELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenando ainda a instituição a convertê-la em 

aposentadoria por invalidez a partir da data da realização do laudo pericial. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 
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remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para 

tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119343 Nr: 3311-21.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar de Abreu Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para que se manifeste quanto ao ofício de Ref: 106.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102118 Nr: 2979-88.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vânica de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159310 Nr: 78-45.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARCIA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30.05.2018, às 

15h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103005 Nr: 3348-82.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DONIZETE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenando ainda a instituição a convertê-la em 

aposentadoria por invalidez a partir da data da realização do laudo pericial. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para 

tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99668 Nr: 1906-81.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR SALVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data da citação, calculado na forma do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, que converto para aposentadoria 

por invalidez. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 

111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155390 Nr: 10556-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEIDES OLIVEIRA RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Às partes para que indiquem quais provas pretendem produzir, no prazo 

de 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135948 Nr: 1932-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORÁCIO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA CRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revogo o despacho de ref. 52 , por não pertencer a este feito, sendo 

lançada por equivoco nestes autos.

Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160077 Nr: 477-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlon Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selina Maria Soares da Costa Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, acostada em Ref: 24, para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, e decreto o 

DIVÓRCIO, forte no art. 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, de 

SELINA MARIA SOARES DA COSTA MORAES e MARLON SILVA 

MORAES.

A autora voltará a usar o nome de solteira, sendo SELINA MARIA SOARES 

DA COSTA.

Expeça-se Mandado de Averbação junto ao serviço Notarial competente.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85463 Nr: 3051-46.2013.811.0013

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Cesar Tomé Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:9098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138464 Nr: 3053-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VIANA - 

OAB:16642-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ZORZAN ALVES - 

OAB:71424

 Intime-se o réu para que se manifeste. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50839 Nr: 2217-82.2009.811.0013

 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: Associação de Mulheres de P. e Lacerda - AMPLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Dionir de Freitas Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elmir Dias Virmieiro - 

OAB:11767/MT

 Intimo a parte autora para manifestar-se conforme despacho de fls. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154769 Nr: 10277-63.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Geni de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30.05.2018, às 

18h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146092 Nr: 6197-56.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Rosário Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30.05.2018, às 

17h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40857 Nr: 3152-93.2007.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:15463-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123, Luiz Emídio Dantas - OAB:3540-MT

 Certifico para os devidos fins, que o advogado do requerido foi intimado, 

via DJE, para que, querendo, realize o pagamento voluntário da quantia 

devida no valor de R$ 26.472,17 (vinte e seis mil e quatrocentos e setenta 

e dois reais e dezessete centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação de multa, nos termos do art. 523 do novo código de 

processo civil, e até a presente data não manifestou.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88075 Nr: 4974-44.2012.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Abilio de Paula Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nogueira de Abreu & Cia Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOGUEIRA DE ABREU & CIA LTDA, 

CNPJ: 05041263000162, Inscrição Estadual: 00013211476-3. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 462,50 (Quatrocentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de SOB PENA DE TER O VOSSO NOME 

E CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, §5º DA 

CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiani Viana da Costa, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83621 Nr: 1048-21.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Sevirino Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83170 Nr: 562-36.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldina de Souza Mendes, Adalberto Moreira 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Autos do processo nº. 562-36.2013.811.0013

Cód. nº. 83170

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 249/250, uma vez que os executados foram 

devidamente intimados para realizar o pagamento do débito, conforme 

certidão de fl. 252, e, até o momento, não o fez.

Sendo assim, INTIME-SE o autor, via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, requeira o que entender pertinente ao prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento dos autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57325 Nr: 2890-41.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erminia Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que o Alvará Eletrônico 

nº388181-4/2018 foi emitido, podendo ser consultado\visualizado através 

do site do Banco Do Brasil, WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85421 Nr: 3008-12.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3008-12.2013.811.0013

Cód. nº. 85421

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 116vº, visto que a data do início do benefício está 

em consonância com o que foi fixado na sentença (fls. 70/71vº).

CERTIFIQUE-SE se o exequente foi intimado dos termos do cálculo 

apresentado.

Preclusas as vias impugnatórias, PROMOVA-SE nova conclusão dos 

autos para homologação.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 8 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87208 Nr: 4899-68.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquimica Industria e Comercio S.A, Nivia Najara 

Fornari Cenci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:14.842-E, Marcelo Alves 

Puga - OAB:5.058

 Autos do processo nº. 4899-68.2013.811.0013

Cód. nº. 87208

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo PRODUQUIMICA 

INDÚSTRIA E COMERCIO S/A e NIVIA NAJARA FORNARI CENCI em face de 

SANTA CRUZ SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 273/274, as exequentes 

requereram a extinção nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Na 

oportunidade, o pedido de desistência foi realizado em conjunto com o 

executado, que, inclusive, renunciou qualquer condenação em honorários 

advocatícios em seu favor.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a execução tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

às fls. 273/274 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria 

exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se 

assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII c/c art. 775, “caput”, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.
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CONDENO a exequente ao pagamento das custas e taxas judiciárias, 

conforme art. 82, § 2º, do NCPC. Sem condenação em honorários vista a 

renuncia feita por ambas as partes (fl. 273, item “2”).

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 9 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90448 Nr: 2153-96.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Aparecida Kozan Demarchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 2153-96.2014.811.0013

Código nº 90448

Vistos.

REVOGO parcialmente a decisão proferida às fls. 260/260vº, motivo pelo 

qual DESTITUO os peritos anteriormente nomeados nos autos.

Por consequência, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, 

NOMEIO como peritos arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO 

ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 

893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO 

RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC sob o número 

MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 174.611.407 SSP/SP, 

com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 1.214, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” adm@lidimacontabilidade.com e 

telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 – Lídima Contabilidade Global 

Ltda.

Os referidos “experts” deverão, após apurar eventual defasagem 

constatada na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido 

por meio de memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIMEM-SE os “experts” ora nomeados para que, em aceitando o encargo 

no prazo de 5 (cinco) dias, designem dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos aos peritos. FIXO o prazo de 30 

(trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 9 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81956 Nr: 4193-22.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma Lúcia Vieira, KVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A, Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO V. MESQUITA 

CHAR - OAB:16243/MT, Eder Roberto Pires de Freitas - 

OAB:OAB/MT 3889

 Autos do processo nº 4193-22.2012.811.0013

Código nº 81956

Vistos.

DELMA LUCIA VIEIRA e KAROLLYNE VIEIRA FERREIRA (menor impúbere) 

ajuizaram ação indenizatória contra CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATO-GROSSENSES S/A – CEMAT REDE ENERGIA, todos devidamente 

qualificados nos autos, ao argumento de que eram, respectivamente, 

companheira e filha de João Valdeci Ferreira, falecido em 25 de dezembro 

de 2011, em decorrência de choque elétrico sofrido ao encostar-se a 

cabos de distribuição de energia elétrica instalados pela concessionária 

de serviço público, ora requerida.

Após regular trâmite processual, o “expert” nomeado informou nos autos a 

data e horário para a realização do exame pericial (fl. 346), sendo as 

partes intimadas por meio da certidão de fl. 347.

Ato contínuo, o laudo pericial foi apresentado nos autos às fls. 349/376 e 

as partes intimadas acerca da apresentação pela certidão de fl. 377.

Devidamente instadas a se manifestarem, as autoras anuíram com a 

conclusão do perito expressada no laudo pericial, consoante peça 

processual de fls. 378/380. A litisdenunciada restringiu sua manifestação 

à eventual inobservância das normas técnicas por parte da requerida. 

Enquanto que a requerida ofertou laudo técnico discordante às fls. 

384/400, seguido de apresentação de quesitos complementares às fls. 

401/404 e documentos de fls. 405/481.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

De partida, cumpre ressaltar que a requerida ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (atual razão social de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATO-GROSSENSES S/A) apresentou às fls. 403vº uma série 

de oito quesitos suplementares, com o intuito de serem eles respondidos 

pelo perito nomeado nos autos.

Todavia, o “caput” do art. 469 dispõe que: “As partes poderão apresentar 

quesitos suplementares durante a diligência (...)”.

Nessa toada de ideias, o termo “diligência” deve ser entendido como o 

período compreendido entre a data do início dos trabalhos (da qual as 

partes foram devidamente intimadas) e o momento anterior à entrega do 

laudo pericial, não sendo possível, por conseguinte, a formulação de 

quesitos suplementares após a apresentação do trabalho técnico em juízo, 

ante o advento da preclusão temporal.

Em assim sendo, ao pretender formular uma nova série de quesitos após a 

conclusão do trabalho técnico, a requerida procura burlar a disposição 

legal contida no art. 465, §1º, III, do NCPC, que estabelece o prazo 

peremptório de 15 (quinze) dias para o exercício de tal faculdade 

processual.

Com o intuito de conferir vigor ao entendimento acima desenvolvido, trago 

à colação ementas de inúmeros julgados proferidos por tribunais pátrios. 

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PERÍCIA - 

FORMULAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES APÓS ENTREGA DO 

LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA. 

É permitida a formulação de quesitos suplementares, desde que ofertados 

antes da entrega do laudo pericial (art. 425 do CPC). Destarte, a 

formulação feita após a entrega do laudo pericial deve ser indeferida ante 

a ocorrência de preclusão temporal.” (Agravo de Instrumento nº 

1.0702.12.000751-4/001, 13ª Câmara Cível do TJMG, Rel. José de 

Carvalho Barbosa. j. 17.12.2015, Publ. 22.01.2016). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

PROVA PERICIAL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS QUESITOS APÓS A 

ENTREGA DO LAUDO. INDEFERIMENTO MANTIDO. Conforme dispõe o art. 

425 do CPC, as partes podem apresentar quesitos suplementares, desde 

que antes da entrega do laudo, o que não ocorreu no caso dos autos. A 

bem da verdade, a petição protocolada pelo autor/agravante, além de 

conter quesitos novos, consistiu em verdadeira crítica/impugnação ao 

laudo pericial, não preenchendo sequer os requisitos do art. 435 do CPC 
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para o pedido de "esclarecimentos" das respostas dadas aos quesitos 

anteriormente formulados. Logo, é de ser mantida a decisão do Julgador 

singular - destinatário imediato da prova - porquanto proferida em 

conformidade com a lei e com a jurisprudência em vigor. NEGADO 

SEGUIMENTO AO RECURSO.” (Agravo de Instrumento nº 70067150417, 9ª 

Câmara Cível do TJRS, Rel. Eugênio Facchini Neto. j. 05.11.2015, DJe 

12.11.2015). (grifo nosso)

“AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMULAÇÃO DE QUESITOS 

SUPLEMENTARES. POSSIBILIDADE APENAS ANTES DA ENTREGA DO 

LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. CABÍVEL 

FIXAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTIGO 

485, INCISO V, CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do art. 485, 

inciso V, do Código de Processo Civil, é cabível ação rescisória quando a 

sentença de mérito transitada em julgado violar literal disposição de lei, na 

qual incluem-se não apenas os textos legislativos mas igualmente toda 

afronta a princípio, regra ou postulado normativo; 2. Nos termos do 

disposto no artigo 425 do CPC, o prazo para apresentação de quesitos 

suplementares é preclusivo, podendo as partes somente ofertá-los desde 

que não concluídos os trabalhos periciais, razão por que o indeferimento 

de esclarecimentos posteriores não implica em ofensa ao art. 435 do CPC, 

tampouco aos princípios do contraditório e ampla defesa; 3. Em que pese 

existir contrato escrito de honorários advocatícios é perfeitamente 

possível à nomeação de perito para o arbitramento dos serviços 

efetivamente prestados, mormente em face da complexidade da causa e 

do desacordo das partes contra o valor a ser pago. Ação Rescisória 

improcedente.” (Ação Rescisória nº 77480-43.2014.8.09.0000 

(201490774807), 1ª Seção Cível do TJGO, Rel. Itamar de Lima. j. 

03.06.2015, unânime, DJe 12.06.2015). (grifo nosso)

Diante de tais argumentos e sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de 

fls. 401/404, HOMOLOGANDO na íntegra o laudo pericial de fls. fls. 

349/376.

No mais, DECLARO encerrada a instrução processual, franqueando às 

partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

memoriais finais, com início de fluência para as autoras, após para a 

requerida e, por fim, para a litisdenunciada, “ex vi legis” do art. 364, §2º, 

do NCPC.

Derradeiramente, ENCAMINEM-SE os autos ao Ministério Público para que 

requeira o que entender cabível ou ratifique os atos processuais até então 

praticados, em virtude da disposição contida no art. 178, II, do NCPC.

INTIMEM-SE via DJE.

Pontes e Lacerda, 8 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86854 Nr: 4520-30.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Elias Chaves de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4520-30.2013.811.0013

Cód. nº. 86854

Vistos.

Antes de analisar o pedido de penhora “online”, INTIME-SE o exequente, 

por meio de remessa dos autos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

esclareça qual é o valor atualizado do débito, visto que o constante na 

petição não corresponde com o valor que está na planilha.

Após, à conclusão.

Pontes e Lacerda, 9 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83528 Nr: 942-59.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertina Alves de Oliveira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que os Alvarás Eletrônicos nº 

388193-8/2018 e 388194-6/2018 foram emitidos, podendo ser 

consultados\visualizados através do site do Banco Do Brasil, 

WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista ao 

advogado do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80279 Nr: 2363-21.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando da Silva Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que o Alvará Eletrônico 

nº388624-7/2018 foi emitido, podendo ser consultado\visualizado através 

do site do Banco Do Brasil, WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88351 Nr: 304-89.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanil João Marques, Josefa Georgina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que o Alvará Eletrônico 

nº388223-3/2018 foi emitido, podendo ser consultado\visualizado através 

do site do Banco Do Brasil, WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163944 Nr: 2137-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA FABRIZZIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO RODRIGUES SOARES FARIAS, 

Jeanete Tereza Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CARVALHO DA SILVA 

FERNANDES - OAB:21326/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Preenchidos os requisitos legais (art. 319 e 320 do NCPC), 

RECEBO a petição inicial.De partida, INDEFIRO o pedido de “bloqueio de 

todos os bens em nome do falecido pai da autora, requerendo o bloqueio 

da sua cota parte e consequente suspensão do processo de inventário 

existente de nº 1571-87.2000.811.0013, Cód. 8425, Número\Ano: 

299\2000, na 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda”, na exata 

medida que não se mostra juridicamente possível a um magistrado exarar 

decisão a ser cumprida por outra autoridade judiciária que exerce a 

jurisdição em idêntica instância. Deste modo, a requerente deve dirigir o 

seu pleito diretamente no bojo dos autos da ação de inventário, e não 

formulá-lo neste feito.No mais, ante as razões apresentadas, inclusive, 

com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC.Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 
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sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 24 de abril de 2018, 

às 16h00min.Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação.Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora 

designada(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 10305 Nr: 567-20.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luca de Paula Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilvane Fernandes de Lima, Leonel Fernandes 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 Vistos.

Considerando razoável período de tempo transcorrido entre a última 

avaliação do imóvel objeto da penhora, DETERMINO seja realizada nova 

avaliação da Fazenda Bela Vista, por meio de oficial de justiça, devendo o 

meirinho encarregado da diligência atentar-se para o fato de que 

atualmente a constrição judicial subsiste tão somente em relação a 50% 

(cinquenta por cento) do imóvel rural.

Após, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

manifestem-se sobre o auto de avaliação.

Por fim, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163979 Nr: 2146-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elia do Nascimento Alves, JNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Lopes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE os autores, na pessoa de sua advogada, via DJE, para, no 

prazo de 15 dias, esclarecer a informação constante da certidão de óbito 

de José Carlos Lopes Alves, no sentido de que o extinto deixou dois filhos 

menores de idade, todavia somente Johnnatan Nascimento Alves foi 

arrolado como herdeiro necessário do “de cujus”.

Em sendo confirmada a existência de outro herdeiro necessário, dentro de 

idêntico prazo, os autores deverão promover a emenda da inicial, nos 

moldes do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento.

Por fim, postergo o pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária para momento posterior à apresentação das primeiras 

declarações.

Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à 

conclusão.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 115926 Nr: 2186-18.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA BOTELHO DE CARVALHO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

Como na exceção de pré-executividade apresentada pela executada, 

dentre outros argumentos, aventou-se acerca da existência de 

parcelamento do crédito tributário objeto da presente execução fiscal, sem 

que a exequente se manifestasse em sentido contrário, outra conclusão 

não se extrai a não ser a de que seu silêncio deva ser interpretado como 

concordância quanto à existência do parcelamento fiscal. Deste modo 

SUSPENDO o trâmite do processo no prazo de 1 (um) ano, nos termos do 

artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

Decorrido o prazo supra, INTIME-SE a Fazenda Pública, na forma prevista 

no art. 412, § 5º, da CNGC, para requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção pela satisfação da obrigação.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90190 Nr: 1947-82.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeu Favato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenivaldo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Autos do processo nº. 1947-82.2014.811.0013

Cód. nº. 90190

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por AMADEU FAVATO 

em desfavor JENIVALDO FERREIRA DA SILVA.

Compulsando os autos, verifico que à fl. 240 o acordo realizado entre as 

partes foi homologado, bem como deferido a suspensão do feito até o seu 

integral cumprimento.

 Assim, o autor, apesar de devidamente intimado para manifestar quanto o 

cumprimento do referido acordo, este restou inerte (fl. 259).

Portanto, conclusão outra não se pode chegar senão de que a presente 

execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita à continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO a liberação dos valores penhorados através do Sistema 

Bacenjud (fls. 224/224vº). Para tanto, INTIME-SE o executado, para que 

traga em 5 (cinco) dias seus dados bancários, a fim de subsidiar a 

expedição do alvará.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92821 Nr: 4100-88.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa da Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que os Alvarás Eletrônicos 

nº388189-P/2018 e 388187-3/2018 foi emitido, podendo ser 
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consultado\visualizado através do site do Banco Do Brasil, 

WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista ao 

advogado do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63442 Nr: 3782-13.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que o Alvará Eletrônico 

nº388230-6/2018 foi emitido, podendo ser consultado\visualizado através 

do site do Banco Do Brasil, WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 22190 Nr: 1535-06.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Sespedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:3920/MT.

 Certifico para os devidos fins de direito que os Alvarás Eletrônicos nº 

388620-4/2018 e 388622-0/2018 foram emitidos, podendo ser 

consultados\visualizados através do site do Banco Do Brasil, 

WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista ao 

advogado do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60897 Nr: 1237-67.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que o Alvará Eletrônico 

nº388201-2/2018 foi emitido, podendo ser consultado\visualizado através 

do site do Banco Do Brasil, WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 47621 Nr: 4284-54.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soneide Lourenço de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que o Alvará Eletrônico 

nº388196-2/2018 foi emitido, podendo ser consultado\visualizado através 

do site do Banco Do Brasil, WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 55810 Nr: 1319-35.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Cáseres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lenildo Nunes Pereira - 

OAB:11.228/MT, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que o Alvará Eletrônico 

nº388215-2/2018 foi emitido, podendo ser consultado\visualizado através 

do site do Banco Do Brasil, WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148683 Nr: 7264-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Oliveira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a possível litispendência entre os presentes embargos à 

execução e a ação anulatória em trâmite perante a Primeira Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda, registrada sob o nº. 

896-65.2016.811.0013, código, 111983, DETERMINO seja expedido ofício à 

citada unidade jurisdicional, solicitando-lhe a remessa, no prazo de 10 

(dez) dias, da cópia integral da petição inicial da mencionada ação 

anulatória.

Após, à conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43854 Nr: 462-57.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altimar Basílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 462-57.2008.811.0013

Código nº 43854

Vistos.

Tendo em vista a inércia do exequente em impulsionar o feito, conforme se 

verifica da leitura da certidão de fl. 179, SUSPENDO o processo pelo prazo 

de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, 

PROCEDA-SE a gestora ao cumprimento do art. 580 e seguintes da CNGC.

Cumprido os comandos acima, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão do feito.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163983 Nr: 2148-35.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuzita da Silveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 

do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC.Após, com a juntada da contestação 

da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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impugnar a contestação apresentada.Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065)  3223-2405,  “e-mai l ”  med ic inacaceres@hotmai l . com, 

independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC).ARBITRO honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do 

art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da 

verba honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito 

médico no Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 225Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 450Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129891 Nr: 8119-69.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Tecidos Felisberto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 

98/100, no montante de R$ 33.976,45 (trinta e três mil, novecentos e 

setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), a recair sobre o CNPJ 

nº 00.407.748/0001-03; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152748 Nr: 9302-41.2017.811.0013

 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): JESSICA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra JESSICA DA SILVA 

OLIVEIRA.

Antes do recebimento da inicial, o autor requereu a extinção do processo 

(fl. 70).

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora não mais tem interesse 

no prosseguimento da presente demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Desta forma, ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa 

julgada material, podendo o exequente promover nova ação junto ao Poder 

Judiciário, se assim entender conveniente.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 200, parágrafo único, c/c art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas e taxas judiciárias, 

observando-se o recolhimento efetuado na fl. 56.

Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência da 

formação da relação jurídica processual, ou seja, a citação válida do réu.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as baixas de estilo.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129406 Nr: 7903-11.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdP, MLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com 

resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de DESTITUIR o poder familiar dos réus NÚBIA 

CAROLINE DE PAULA e MILTON LIMA PEREIRA, devidamente qualificados 

nos autos, em relação à criança V. A. DE P. P., de modo a romper o 

vínculo jurídico-familiar outrora existente, na forma do art. 1.638, II, do 

Código Civil.Sem condenação em custas, nos termos do art. 141, § 2º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e em honorários de sucumbência, 

conforme art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição da 

República.NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.INTIME-SE a requerida, via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em seguida, 

TRASLADE-SE cópia dela para os autos da guia de acolhimento nº. 

1162-52.2016.811.0013, código 112860, bem como para os autos do 

processo de adoção nº. 10601-53.2017.811.0013, código 155470.Por fim, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação da destituição do poder familiar, a ser 

endereçado ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do Município 

de Cáceres, a fim de que seja averbada a presente sentença junto ao 

assento de nascimento da criança (fl. 36), nos termos do art. 102, “6”, da 

Lei nº 6.015/1973.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40825 Nr: 3129-50.2007.811.0013

 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: SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Marilene Alves Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA MARILENE ALVES OLIVEIRA, Rg: 

03020630-0, brasileiro(a), divorciado(a), vendedora. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 
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pendentes, no valor de R$ 386,33 (Trezentos e oitenta e seis reais e trinta 

e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de SOB PENA DE TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, §5º DA 

CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiani Viana da Costa, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82512 Nr: 4790-88.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmail do Carmo Viana - ME, Osmail do Carmo 

Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSMAIL DO CARMO VIANA - ME, CNPJ: 

06026913000163 e atualmente em local incerto e não sabido OSMAIL DO 

CARMO VIANA, Cpf: 27427730100, Rg: 745591, Filiação: José Rodrigues 

Viana e Maria Luiza do Carmo, data de nascimento: 06/11/1956, 

brasileiro(a), natural de Caçu-GO, casado(a), lavrador, Telefone 

9642-3692. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 516,08 (Quinhentos e dezesseis reais e oito 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Sob pena de ter o vosso nome e CPF restritos 

junto à Dívida Ativa ou Protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC - TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiani Viana da Costa, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37694 Nr: 253-25.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Arminda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885/MT, Taísa Esteves M. Sanches - OAB:11360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ARMINDA DE OLIVEIRA, Cpf: 

53617010172, Rg: 24009, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 515,40 (Quinhentos e quinze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de SOB PENA DE TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, §5º DA 

CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiani Viana da Costa, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52724 Nr: 3767-15.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estácio e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESTÁCIO E SILVA LTDA, CNPJ: 

36902732000114, Inscrição Estadual: 13.139.305-7. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 518,85 (Quinhentos e dezoito reais e oitenta e 

cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de SOB PENA DE TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, §5º DA 

CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiani Viana da Costa, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58964 Nr: 4530-79.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisneto Confecções Ltda, Mariozan 

Rodrigues Souza, STELA MARIS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARISNETO CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 

03631117000161, atualmente em local incerto e não sabido MARIOZAN 

RODRIGUES SOUZA, Cpf: 37874497104, Rg: 03101940, Filiação: Marcelino 

Rodrigues de Souza e Raimunda Correa de Souza, data de nascimento: 

18/11/1964, brasileiro(a), casado(a), comerciante, Telefone 3266-4578 e 

atualmente em local incerto e não sabido STELA MARIS NETO, Cpf: 

43313566120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 605,96 (Seiscentos e cinco reais e noventa e 

seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em Dívida Ativa e/ou 

Protesto Extrajudicial..

 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, Fabiani Viana da Costa, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 36960 Nr: 4392-54.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Alcides Sampaio e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Crisóstomo Ferreira Polizei, Maria de 

Lourdes Crisostomo Ferreira Zapiello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEONICE CRISÓSTOMO FERREIRA 

POLIZEI, Cpf: 57990271834, Rg: 4.746.956, Filiação: Tarcísio Crisóstomo 

Ferreira e Evangelina da Silva Ferreira, data de nascimento: 17/10/1948, 

brasileiro(a), natural de Jaguarari-BA, viuvo(a), comerciante e atualmente 

em local incerto e não sabido MARIA DE LOURDES CRISOSTOMO 

FERREIRA ZAPIELLO, Cpf: 35646651883, Rg: 6.298.320-9, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 10.528,03 (Dez mil e quinhentos e vinte e oito 

reais e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de SOB PENA DE TER O 

VOSSO NOME E CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, §5º 

DA CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiani Viana da Costa, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9916 Nr: 92-25.2001.811.0013

 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: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazário Joaquim Cayres Júnior-Tabelião do 

Cartório do 2º Ofício., Florêncio dos Santos Beariz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A, Ildo Vicente de Souza - OAB:3737/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NAZÁRIO JOAQUIM CAYRES 

JÚNIOR-TABELIÃO DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO., Cpf: 43266754115, Rg: 

613.091, Filiação: Nazário Joaquim Cayres, brasileiro(a), divorciado(a), 

tabelião-corretor de imóveis, Telefone 266-1546 e atualmente em local 

incerto e não sabido FLORÊNCIO DOS SANTOS BEARIZ, Cpf: 

11164085115, Rg: 137.615, Filiação: Sebastião Biariz Filho e Normira dos 

Santos Biariz, data de nascimento: 07/11/1954, brasileiro(a), natural de 

Respledor-MG, viuvo(a), produtor rural, Telefone 65 99634 7785. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 896,08 (Oitocentos e noventa e seis reais e oito 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de SOB PENA DE TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, §5º DA 

CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiani Viana da Costa, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de março de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105735 Nr: 4463-41.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Telefone Fixo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração foram 

protocolados no prazo legal. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - 

CGJ, abrimos vista ao requerido para que apresente Impugnação aos 

Embargos, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98460 Nr: 1428-73.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

DETERMINO que a secretaria apraze nova data para a realização do 

exame médico-pericial, o qual deverá ser realizado pelo Dr. JOSÉ DÁRCIO 

DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com.

Com a definição da data da perícia, EXPEÇA-SE carta de intimação postal a 

ser remetida ao endereço sito à Av. São Paulo, 294, Bairro Vila Guaporé, 

CEP 78.250-000, INTIMANDO-SE o requerente para que compareça nas 

dependências do prédio do Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, a fim 

de submeter-se ao exame médico-pericial designado pelo “expert”.

INTIMEM-SE via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100964 Nr: 2542-47.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145160 Nr: 5754-08.2017.811.0013

 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: BENEDITA EFIGENIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 35640 Nr: 3077-88.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEV - Associação de Ensino do Vale do 

Guaporé, Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYR DUARTE DE LUCENA 

RIBEIRO MAGALHAES - OAB:12843/O

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 241 e, consequentemente, DETERMINO a expedição 

de carta precatória para a Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, para que proceda à penhora no rosto dos autos da ação de 

2466-26.2010.8.11.0004, código nº. 97480, do montante de R$ 

1.090.406,80 (um milhão, noventa mil, quatrocentos e seis reais e oitenta 

centavos), proveniente do crédito tributário que constitui o objeto da 

presente execução fiscal.

Com o retorno da missiva, INTIME-SE o exequente, por meio de remessa 

dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências 

necessárias à realização dos atos processuais efetivos ao recebimento 

do crédito tributário, sob pena de ser declarada a suspensão do curso da 

prescrição, nos moldes do art. 40, “caput”, da LEF.

INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157101 Nr: 11361-02.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luzia Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a Requerida não contestou a 

presente ação conforme comprova sua citação através do Oficial de 

Justiça, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125051 Nr: 5817-67.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hernando Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439, Marcelo Alves Puga - OAB:5.058

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164198 Nr: 2233-21.2018.811.0013

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Nunes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COLHA-SE manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

que oficia no feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 109, caput, 

da Lei nº. 6.015/73).

Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise e 

deliberação.

PROVIDENCIE-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 40754 Nr: 3051-56.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A T. Sobrinho - ME, Antonio Tavares Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552/MT

 Certifico para os devidos fins que, até a presente data não consta 

informação nos autos sobre o pagamento da RPV. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao exequente para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127775 Nr: 7115-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleandro Farias de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT.

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

executada não comprovou nos autos o pagamento do débito, embora 

devidamente intimado via DJE. Assim, e com amparo no provimento 

56/2007, abrimos vista para autora para apresentar a planilha atualizada 

do débito, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62078 Nr: 2418-06.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egídio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144905 Nr: 5651-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaibson Marques de Araújo, Lindomar 

Teodoro da Silva, Freire Rogério Vieira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos.

Considerando que a i. Defesa nomeada para patrocinar os interesses do 

réu LINDOMAR TEODORO DA SILVA não apresentou suas derradeiras 

alegações, embora devidamente notificado/intimado (fl. 236), DETERMINO a 

intimação pessoal daquele acusado, para que informe se permanecerá 

com o causídico ou constituirá novo, inclusive se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca, devendo o Sr. meirinho 

cientificá-lo de tais conjunturas.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 123227 Nr: 5038-15.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Peu da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, bem como com 

fundamento do art. 386, VII do Código de Processo Penal, julgo 

improcedente a denúncia para absolver o acusado Nilson Peu da Silva 

Júnior, do cometimento dos delitos dos artigos 180 do CP e 12 da Lei 

10.826/03 , por não existir prova suficiente nos autos de autoria dos 

delitos. Sem custas processuais (CPP, art. 804).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cientifique-se o Parquet. Intime-se a defesa por DJE.Transitada 

em julgado, proceda-se com as anotações e comunicações devidas, 

devolvendo-se a fiança ao acusado, encaminhando os objetos perdidos 

ao exército, devolvendo-se os demais ao proprietário e após, 

arquivando-se o presente com as cautelas de estilo.Cumpra-se expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146585 Nr: 6439-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Massai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 119287 Nr: 3289-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danubio Viana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 Vistos.

I. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de março de 2018, às 13h00. (horário 

de MT), para realização do interrogatório do acusado DANUBIO VIANA 

MACHADO.

II – Considerando a certidão e fls. 3414, informando que a testemunha 

Willian não foi localizada por se encontrar em missão, abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público para que se manifeste no que entender de 

direito.

III - Expeça-se carta precatória para que se proceda a oitiva da 

testemunha Leonardo no endereço indicado às fls. 3352.

IV - Cite-se e intime-se o réu, e seu patrono, via DJE, para que fiquem 

cientes da data da realização de audiência.

VI - Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139445 Nr: 3432-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Farlei Lourdes de Jesus, Wesley Bastos de 

Souza, Diego José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT, Elaine Cunha Rodrigues Cruz - OAB:23.268

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas aos advogados dos réus para apresentarem 

contrarrazões ao recurso apresentado pelo representante do Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144620 Nr: 5536-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Giovane de Deus Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) par manifestar-se sobre o 

cálculo de pena acostado aos autos em 07/03/2018, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 147893 Nr: 6989-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Almeida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 13/04/2018 às 13h00min, para 

estabelecer a pena restritiva de direitos a que foi condenado o 

recuperando.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 149184 Nr: 7513-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Rochielle de Melo Ortiz, Narcizo Júnior de 

Almeida Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da 

denúncia para CONDENAR os acusados Narcizo Júnior de Almeida Brito e 

Erick Rochielle de Melo Ortiz, já qualificados nos autos, como incursos nas 

penas dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma 

do artigo 69 (concurso material) do Decreto Lei Federal nº 2.848/1940 

(Código

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149184 Nr: 7513-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Rochielle de Melo Ortiz, Narcizo Júnior de 

Almeida Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 612 de 795



OAB:18616/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado dos réus para apresentar as 

razões do recurso apresentado pelos réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162072 Nr: 1357-66.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Cordeiro, Diego Maradona dos 

Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

I. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de abril de 2018, às 13h00. (horário 

de MT).

II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

III. Cite-se e intimem-se os réus, e seu patrono, via DJE, se houver.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Ministério Público e da Defensoria 

Pública.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 157686 Nr: 11702-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Barbosa Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, DETERMINO a intimação pessoal do 

reeducando, para que informe se permanecerá com o causídico ou 

constituirá novo, inclusive se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, devendo o Sr. Meirinho cientificá-lo de tais 

conjunturas.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 3249-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Soares Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive 

verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática 

desde a data da decisão que decretou/reanalisou a segregação cautelar, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM 

DE CUSTÓDIA do acusado tal como foi lançada.Cumpra-se integralmente a 

sentença de pronúncia.Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa 

técnica.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107548 Nr: 5226-42.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Ferreira Beijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 Vistos, etc.

Cancelo a audiência de instrução e julgamento designada.

Designo audiência para proposta de suspensão condicional do processo 

para o dia 25/04/2018, às 13h00min.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 142230 Nr: 4523-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Henrique Conceição de Moraes, 

Andrei Silveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 Intimar o advogado do acusado MARCELO HENRIQUE CONCEIÇÃO DE 

MORAES, para que, no prazo legal, apresente as razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 93596 Nr: 4663-82.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Oliveira Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DESIGNO audiência com o objetivo de submeter ao réu a proposta de 

suspensão condicional do processo, para o dia 27.04.2018 às 15h30min.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR GONCALO SIQUEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000274-95.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

CLAUDEMIR GONCALO SIQUEIRA SILVA Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO CAMILO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000275-80.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

JOSE OSVALDO CAMILO Vistos etc. Determino a designação de audiência 

de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida 

do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, 

com advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000278-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMIS FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000278-35.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ROMIS FERREIRA 

MACHADO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT Vistos etc. Determino a designação de audiência 

de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida 

do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, 

com advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000279-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA (REQUERIDO)

PAULA EVELYN MOREIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000279-20.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GIOVANE VICENTE 

DA SILVA REQUERIDO: LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE CORREA, 

PAULA EVELYN MOREIRA MACHADO Vistos etc. Determino a designação 

de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se 

a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000280-05.2018.8.11.0013 REQUERENTE: SERGIO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a designação de audiência 

de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida 

do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, 

com advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000281-87.2018.8.11.0013 REQUERENTE: CONCEICAO 

FERREIRA DE BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. STEIN EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000282-72.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: M. 

M. STEIN EIRELI - ME Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO RIBEIRO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000283-57.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

DIVINO RIBEIRO FERREIRA Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 13 de março de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000284-42.2018.8.11.0013 REQUERENTE: RAQUEL DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo 

cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 13 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000285-27.2018.8.11.0013 REQUERENTE: RAQUEL DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a designação de audiência 

de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida 

do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, 

com advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 13 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010775-57.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Arquivem-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010811-36.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Arquivem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-43.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento voluntário, 

conforme Despacho retro.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000191-16.2017.8.11.0013 REQUERENTE: ALAN VITOR 

BRAGA REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A Cumpra-se 

v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-03.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0010299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000026-03.2016.8.11.0013 REQUERENTE: OTAVIO PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-67.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE PINHEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010451-67.2016.8.11.0013 REQUERENTE: LUZINETE PINHEIRO 

GONCALVES REQUERIDO: OI S.A Cumpra-se v. acórdão. Às partes para 

prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-85.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARCIO MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000167-85.2017.8.11.0013 REQUERENTE: LUCIANO MARCIO 

MENDES RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A Cumpra-se v. acórdão. Às 

partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE SILVA DOS SANTOS FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L DA SILVA LOCHETTI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000298-60.2017.8.11.0013 REQUERENTE: LEONICE SILVA 

DOS SANTOS FELICIANO REQUERIDO: L DA SILVA LOCHETTI & CIA LTDA 

- ME Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-14.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000217-14.2017.8.11.0013 REQUERENTE: ANTONIO 

CARDOSO DE ALMEIDA REQUERIDO: TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS 

LTDA Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-50.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINDA MARIA DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000094-50.2016.8.11.0013 REQUERENTE: BENVINDA MARIA 

DA SILVA BEZERRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Cumpra-se 

v. acórdão. Às partes para prosseguimento.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-28.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON BOMFIM FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010570-28.2016.8.11.0013 REQUERENTE: ADENILSON 

BOMFIM FERREIRA MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES 

S/A Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE CAZELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLOIVA ANDRADE SAMPAIO OAB - RS0031008A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento voluntário da 

sentença, conforme Despacho retro.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123242 Nr: 5048-59.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Aparecido Scorpion, Martins Materiais 

Para Construção LTDA-ME, Klaus e Pistoni Comércio de Madeiras 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Roberto Gomes - OAB:, 

JOAO ROBERTO GOMES - OAB:12922/O329

 Intimação do patrono do autor do fato, para comprovar o pagamento 

integral da transação penal de fls.72, no prazo legal.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 30367 Nr: 1171-84.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMPV, Udineth Francisca Pereira, Lucas Ribeiro Vilela 

Filho, Antonio Pedro Ribeiro Vilela, Helena Lucia Ribeiro Vilela, Luiz 

Fernando Ribeiro Vilela, Joaquim Nunes Rocha Filho, Giselle Tunes Pereira 

Vilela, Márcia Maria Ribeiro Vilela Rocha, Orlando Ribeiro Vilela, Maria 

Aparecida Alves Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lucas Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Marisa Salvajoli 

Guilherme - OAB:MT/10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Sobre a petição de fl. 59/60, diga a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnando pelo que de direito.

Decorrido in albis, certifique-se e retornem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71121 Nr: 1100-09.2016.811.0014

 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: O Município de Poxoréu/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, por medida de cautela, 

COLHA-SE a manifestação ministerial.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20831 Nr: 152-19.2006.811.0014

 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: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS, VGdABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:OAB/MT-7222-B

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 329/329v, e RESTITUO à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas, bem como, para, querendo, interpor o recurso que entender 

cabível.Por conseguinte, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 17 

de abril de 2018, às 13h05min (MT).Por fim, ATENTE-SE a secretaria para 

não realizar a carga dos autos previamente à publicação das decisões no 

Diário de Justiça Eletrônico e, sobretudo, quando assinalado prazo comum 

às partes.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência 

que o caso requer, uma vez que o feito encontra-se incluso na Meta 02 do 

CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77977 Nr: 134-75.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Rodrigues Rocha, Ione Ribeiro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Roberto Moreira Lima - 

OAB:MT-10006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Analisando o presente feito, verifico que, intimado, o requerido informa a 

interposição de agravo de instrumento em face da decisão retro proferida, 

sem, contudo, trazer novos documentos, de modo a possibilitar a 

retratação do aludido decisum (fls. 42/50v).

Ainda, dessume-se que os autores realizaram a emenda à exordial, no 

prazo legal (fls. 38/40).

I – DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inicialmente, em juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada, em 

todos os seus termos, eis que seus fundamentos bem resistem aos 

argumentos da parte recorrente, bem como não houve alteração no 

cenário fático e jurídico.

 No mais, considerando a decisão proferida pelo juízo ad quem, a qual não 

concedeu o efeito suspensivo pretendido, deve o feito seguir regular 

processamento.

II – DA EMENDAR À INICIAL.

Prosseguindo, RECEBO a emenda à inicial.

Por consectário lógico, CITE-SE a parte ré para, em cinco (05) dias, 

contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, sob pena 

de presumir-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor (NCPC, art. 306 e 

art. 307).
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Se contestado o pedido, o feito tramitará sob o rito do procedimento 

comum (NCPC, art. 307, parágrafo único). Todavia, em caso de inércia do 

polo passivo, os autos deverão serem conclusos para análise e ulterior 

decisão (NCPC, art. 307, última parte).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77716 Nr: 2347-88.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

POXORÉO, Secretaria de Saúde do Município de Poxoréu, SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 VISTO,

Cuida-se de obrigação de fazer para entrega de medicamento c/c pedido 

de tutela de urgência, ajuizada por JOSÉ ALVES DA COSTA NETO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT.

A liminar vindicada foi deferida às fls. 46/48v, oportunidade em que 

também suspendeu-se o curso da ação, sem prejuízo do ajuizamento de 

cumprimento provisório, em razão da afetação do REsp nº 1.657.156/RJ.

Adiante, o requerente reiterou o pedido pela apreciação da tutela de 

urgência (fls. 50/51). Por sua vez, o MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT alegou a 

impossibilidade de cumprimento da decisão (fls. 54/55), enquanto o 

ESTADO DE MATO GROSSO informou estar providenciando o 

fornecimento do fármaco, requerendo, para tanto, a intimação da parte 

autora para a apresentação de documentos (fls. 62/63).

Pois bem.

De logo, DOU POR PREJUDICADO o requerimento de fls. 50/51, uma vez 

que a tutela de urgência requestada foi concedida anteriormente.

No tocante à alegação do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, inobstante a 

obrigação solidária de prover o direito à saúde dos cidadãos junto aos 

demais entes federativos, ACOLHO, por ora, a justificativa, notadamente 

diante do informado pelo o corréu às fls. 62/63.

Aliás, acerca do petitório aviado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, 

INTIME-SE o requerente, por intermédio de sua advogada, para que 

apresente os documentos solicitados para o cumprimento da liminar, com a 

maior urgência possível.

Apresentados os referidos documentos, CIENTIFIQUE-SE o ESTADO DE 

MATO GROSSO quanto aos mesmos, de forma a viabilizar o cumprimento 

do comando judicial.

Por fim, ATENTE-SE a secretaria quanto à suspensão do processamento 

desta ação, até findo o julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72703 Nr: 1990-45.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kárita Diogo Gomes Bulhões, KGB, KGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denisvaldo Aparecido Bulhões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:14028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar a Parte AUTORA através 

do seu advogado, via DJE – (Diário da Justiça eletrônica), para, ciência 

dos documentos juntados às fls. 62/70, e, querendo, no prazo legal 

manifestar-se o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72041 Nr: 1622-36.2016.811.0014

 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: Nelso Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Soriano Wolff - 

OAB:11.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61295 Nr: 982-72.2012.811.0014

 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: Ione Orlandi Facchin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio do Valle Silva Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Alessandra Fachin 

Packer Faleiros - OAB:MT/7.531-B, Valerius Hatiro Kato Faleiros - 

OAB:7457-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Rossato Jr. - 

OAB:10.933-A/MT, Marcos Silva Nascimento - OAB:12974-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais com pedido de tutela antecipada, 

com fulcro no artigo 487, inc. I, do NCPC, para CONDENAR o requerido 

LUIZ ANTONIO DO VALLE SILVA CHAVES ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC, partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do 

STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação.CONDENO, ainda, a parte demandada, ao pagamento das custas 

processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos 

termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre 

o valor da condenação.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): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19783 Nr: 2017-14.2005.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Barbosa da Silva, Valdeniza Galvão de Arruda 

Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Anacleto da Silva, Edilson Alves Vieira, 

Luzemi Pereira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onedson Carvalho da Silva - 

OAB:7136/MT, Ricardo Batista Damásio - OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 151/152, e RESTITUO à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas, bem como, para, querendo, interpor o recurso que entender 

cabível.Por conseguinte, REDESIGNO a audiência aprazada para o dia 17 

de abril de 2018, às 13h00min (MT).Por fim, ATENTE-SE a secretaria para 

não realizar a carga dos autos previamente à publicação das decisões no 

Diário de Justiça Eletrônico e, sobretudo, quando assinalado prazo comum 

às partes.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência 

que o caso requer, uma vez que o feito encontra-se incluso na Meta 02 do 

CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18845 Nr: 850-59.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Rodrigues
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 222 procedo a intimação 

das partes para em 10 (dez) dias manifestarem-se requerendo o que de 

direito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciáriio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12967 Nr: 2117-37.2003.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Pasqual Oliveira Guilherme, Sandra Mara 

Alonso Guilherme, Mario Roberto Hohl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosival Jaques Molina, Terceiros interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane Donha - 

OAB:33609/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Certifico que REITERO a intimação da parte autora para no prazo legal 

atender as exigência contida à fl. 431

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63622 Nr: 272-81.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA BELO DO NASCIMENTO, Dalvani Pereira de 

Souza, DEUZALINA ROSA DE OLIVEIRA, DIANA MARIA FARIAS PINTO, 

DORACY MIRANDA LOPES, EDVALDO FERREIRA NASCIMENTO, Eunice de 

Almeida Silva Rodrigues, Elenilce Lina de Carvalho Arruda, ELENIR PAIM, 

ELIZABETE RODRIGUES NASCIMENTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 344 procedo a intimação 

da parte autora para 10 (dez) dias manifestar-se sobre os documentos 

acostados nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73803 Nr: 435-56.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aprígio José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença provisório intentado por APRÍGIO 

JOSÉ DE SOUZA, e em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, já qualificados nos autos.

A empresa prestadora dos serviços apresentou notas fiscais solicitando o 

pagamento das mesmas, sendo que o parquet, ao manifestar-se, opinou 

favoravelmente ao pedido, condicionando, todavia, à apresentação dos 

relatórios de profissional de fonoaudiologia (fls. 208/208v).

Pois bem, DEFIRO o pedido ministerial de fls. 208/208v.

Por conseguinte, INTIME-SE a empresa prestadora de serviços para juntar 

aos autos os relatórios de atendimentos (com as respectivas datas) 

referentes à profissional de fonoaudiologia, fisioterapia e nutrição, uma 

vez que as notas fiscais não estão devidamente instruídas com os 

mesmos.

Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE, a Sra. Gestora, a existência de valores 

vinculados aos autos.

Por fim, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27732 Nr: 236-78.2010.811.0014

 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): Antonio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6755/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inaugural formulado pelo Ministério Público Estadual, para o fim de 

CONDENAR o requerido ANTONIO RODRIGUES DA SILVA em razão da 

prática da conduta descrita no art. 9, caput, da Lei nº 8.429/92, à sanção 

de ressarcimento integral do dano e suspensão dos direitos políticos por 

oito anos; em decorrência da conduta relacionada ao art. 10 I, V e VIII da 

Lei nº 8.429/92, a 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 (03) anos; e em decorrência da conduta relacionada ao 

art. 11, caput, inciso I da Lei nº 8.429/92, o pagamento de multa civil 

correspondente a 10 (dez) vezes o subsídio que o demandado recebia à 

época, como Prefeito Municipal.

Ainda, CONDENDO o requerido ao pagamento das custas processuais, eis 

que sucumbente na presente lide. Não obstante, DEIXO de arbitrar 

honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie, uma vez que a ação 

fora promovida pelo parquet.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61223 Nr: 912-55.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miraldo dos Santos Ibiapino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar a Parte AUTORA através 

do seu advogado, via DJE – (Diário da Justiça eletrônica), para, ciência 

dos documentos juntados às fls. 185/186, e, querendo, no prazo legal 

manifestar-se o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68474 Nr: 1412-19.2015.811.0014

 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: Dalvanira Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho
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Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76986 Nr: 1941-67.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monise Coutinho Martins de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76622 Nr: 1790-04.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Pires Borges da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 76047 Nr: 1512-03.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A., Juízo de Direito da 3ª Vara 

Especializada do Direito Bancário de Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mantoani & Mantoani Ltda, Yuri de Brittes 

Mantoani, Vilamir Jose Mantoani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1512-03.2017.811.0014 (Código 76047)

Vistos em correição.

Considerando a certidão de fl. 26, intime-se o requerente para proceder ao 

recolhimento da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo acima, permanecendo o requerente inerte por mais de 

30 (trinta) dias, com aplicação do disposto no artigo 393 da CNGC, 

determino a devolução da presente missiva, com as devidas cautelas e 

nossas homenagens.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 01 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65543 Nr: 1618-67.2014.811.0014

 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: Wagner dos Santos Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:SP - 147.386, Rafael Antônio da Silva - OAB:SP - 

244.223

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77910 Nr: 103-55.2018.811.0014

 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: Ramão Eneas Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Pereira Turbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63934 Nr: 510-03.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Jorge de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB:

 Certifico que procedo a defesa do denunciado para em 05 (cinco) dias 

apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68534 Nr: 140-59.2017.811.0033

 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: RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 112139 designada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 20/06/2017 às 14:00 horas. Certifico 

ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste CEJUSC, Dra. 

Cristhiane Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do art. 8 da 

Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de 

origem para que procedam com o convite das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 620 de 795



 Cod. Proc.: 54264 Nr: 96-45.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 PROCESSO N.º 96-45.2014.811.0033 (54264)

Visto.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de Vanderlei de Quadros, vulgo “Toco”, devidamente qualificado nos autos 

em epígrafe, dando-o como incurso nas penas do artigo 121, caput, c/c 

art. 14, II, c/c 61, inciso II, f do CP, porque no dia 12/01/2014, por volta das 

23h00min na Rua das Canelas, nº 14, Bairro Santa Terezinha, nesta 

cidade, tentou matar a vítima, Claudinei Rosa Martins, seu enteado, 

atingindo-o com um golpe de faca na região abdominal que apenas não 

deu causa à morte desta por circunstâncias alheias à sua vontade, visto 

que a vítima foi socorrida.

Narra a denúncia que na noite dos fatos, o acusado chegou em casa 

embriagado, oportunidade em que sua companheira não permitiu a sua 

entrada na residência, e a vítima o segurou.

Em seguida, de posse de uma faca, o denunciado atingiu a vítima no 

abdômen, ocasião em que a polícia foi acionada e a vítima foi socorrida.

Os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva são: auto de 

prisão em flagrante e boletim de ocorrência (fl. 10/11), depoimentos 

testemunhais (fl. 12/16), termo de apreensão (fl. 27), exame de corpo de 

delito e mapa topográfico para localização de lesões (fl. 29/31).

 O acusado foi preso em flagrante, mas a prisão foi revogada em 

28/01/2014.

 A denúncia foi recebida em 24/01/2014. (fls. 60)

 O réu ofereceu resposta à acusação às fls. 66/67, por meio de defensor 

constituído.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima; as testemunhas Rubner 

Aparecido de Paula, Luciano de Moraes Souza e a informante Vera 

Antonia Rosa Martins, colhendo-se, ao final, o interrogatório do acusado.

O Ministério Público ofereceu alegações finais às fls. 113/126, requerendo 

a pronúncia do acusado nos exatos termos da denúncia, ao argumento de 

que não estaria caracterizada a legítima defesa por serem 

desnecessários e imoderados os meios empregados pelo agente.

A defesa, por sua vez, às fls. 127/128, requereu a absolvição sumária, 

alegando ter o réu agido em legítima defesa.

Realizado o juízo de admissibilidade, a Magistrada reconheceu a presença 

dos pressupostos da decisão de pronúncia, quais sejam: materialidade 

dos fatos e existência de indícios de autoria. Por essa razão pronunciou o 

acusado como incurso nas sanções do artigo 121, caput c/c art. 14, II 

todos do Código Penal (fl. 130/132).

Intimadas, as partes se manifestaram na fase do art. 422 do CPP 

oportunidade que indicaram rol de testemunhas a depor em plenário do júri 

(fl. 139/141).

É o relatório (art. 423, inciso II, do Código de Processo Penal).

Na sequência, designo a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri 

Popular para o dia _16/05/2018, às 08h30min.

Intime-se o acusado, seu defensor, bem como as testemunhas 

tempestivamente indicadas pela acusação e defesa para depor em 

plenário (fl. 168 e 179).

Intimem-se o acusado, seu defensor bem como o Promotor de Justiça.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72084 Nr: 2218-26.2017.811.0033

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto.

Cuida-se de representação ofertada pelo representante do Ministério 

Público Estadual em face de LUAN DO ESPÍRITO SANTO, qualificado no 

feito, pela prática, em tese, do ato infracional análogo ao crime tipificado 

no art. 217-A, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal.

Citada, a defesa do adolescente apresentou defesa prévia alegando, em 

síntese, que a autoria e materialidade do ato infracional não estão 

devidamente comprovadas, pugnando pela total improcedência da 

presente representação, arrolando as mesmas testemunhas arroladas na 

peça inicial (fls. 45/48).

É o relatório. Decido.

As razões expostas pela defesa no sentido de não estar demonstrada a 

materialidade e autoria do ato infracional não merecem prosperar, pois a 

representação descreveu detalhadamente a imputação ao menor do ato 

infracional análogo ao crime descrito no art. 217-A, caput, c/c art. 69, 

caput, do Código Penal, impondo-se a instrução do feito.

Logo, DESIGNO audiência de continuação para o dia 21/05/2018, às 15:00 

horas.

Intimem-se as testemunhas arroladas na representação, bem como o 

adolescente, seu representante legal e o seu defensor.

Ciência ao representante do Ministério Público Estadual.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71427 Nr: 1919-49.2017.811.0033

 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: MARCIA ALIENDES LHOPES ME, MARCIA ALIENDES 

LHOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 (...) ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, ao passo que 

DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada para o fim de manter a 

embargante na posse do imóvel descrito na inicial e, de ofício, determinar a 

abstenção e/ou suspensão na realização de leilão extrajudicial, pela 

embargada, até eventual julgamento de mérito da presente 

demanda.Visando resguardar eventuais direitos da autora, bem como de 

terceiros, DETERMINO a expedição de ofício ao CRI local para 

consequente anotação na matrícula do imóvel objeto dos autos acerca da 

existência da presente demanda.Permanecem inalterados os demais 

termos da sentença.Sem prejuízos, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a pertinência 

delas, sob pena de indeferimento.Após, voltem conclusos para prolação 

do despacho saneador ou eventual julgamento antecipado da 

lide.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 09 de 

março de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24521 Nr: 1768-64.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC ZERI DE MACEDO COMÉRCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77918 Nr: 608-86.2018.811.0033

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUCE DANTAS PEREIRA, LUIZ CARLOS DE 
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ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Visto.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva postulada pelos 

acusados Bruce Dantas Pereira e Luiz Carlos de Araújo, qualificados nos 

autos, segregados provisoriamente em razão de prisão preventiva 

decretada em razão da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no 

art. 33 da Lei n.º 11.343/06 (fls. 32/40).

Às fls. 55/64 acostou-se aos autos a manifestação do Ministério Público 

Estadual em que o representante ministerial postula pelo indeferimento da 

pretensão deduzida às fls. 32/40, com fundamento nos artigos 312 e 313 

do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Julgo.

De início, compulsando o feito, verifica-se que a conjuntura dos autos 

demonstra prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de que 

os acusados sejam os autores do crime de tráfico de drogas. Entretanto, a 

culpa ou inocência destes poderá ser firmada apenas mediante o 

confronto das provas, que deve ser enfrentada por ocasião da sentença, 

quando da análise do mérito.

 Ademais, verifica-se que o pedido formulado pela defesa às fls. 32/40 

não traz ao feito qualquer elemento novo capaz de modificar o 

entendimento esposado quando da decretação de sua prisão preventiva 

dos acusados (fls. 50/53).

Doutro norte, saliento que a aplicação de medidas diversas da prisão, in 

casu, não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem 

pública de forma segura, tendo em vista a gravidade concreta do delito, a 

periculosidade social da conduta dos acusados, não se descartando 

eventual reiteração da prática criminosa por parte dos indiciados.

Saliento que o tipo de delito em causa – tráfico de entorpecentes – têm 

severa repercussão negativa em toda sociedade, a reclamar providência 

enérgica do Estado suficiente para salvaguardar os seus interesses 

maiores, que é a paz social e a ordem pública, onde o individual “status 

libertatis” termina por ceder ante o interesse maior da coletividade, na 

prevenção geral.

 Neste passo, a segregação cautelar mostra-se ainda como meio 

impeditivo de novas ações da mesma espécie, como bem pontuou o 

representante ministerial em sua manifestação.

Ademais, saliento que o delito de tráfico de drogas é equiparado aos 

crimes hediondos, por força do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990, que 

disciplina tratamento mais rigoroso pelos estragos que geralmente 

provocam.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva feito pelos requerentes Bruce Dantas Pereira e Luiz Carlos de 

Araújo, e, em consonância com o parecer ministerial de fls. 55/64, 

mantenho a custódia cautelar deles.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54885 Nr: 689-74.2014.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS, EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça em relação à Maysa da Silva Souza 

(fl. 254), bem como das correspondências devolvidas (fls. 262v/263).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54622 Nr: 466-24.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA 

FRANCO - OAB:17.916/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, ERLY DE SOUZA LIMA - OAB:14946/0-MT, FERNANDA 

MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 Intimo a parte autora para que impulsione o feito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 17505 Nr: 177-38.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR JUARES CEOLIN, VANI ANTONIO 

CEOLIN, NELSON JOSE ARNONI, PEDRONILA CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS RICARDO MENEGON 

- OAB:13640-A/MT, REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT, 

RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de f. 117 desconstituo a leiloeira nomeada 

às f. 112 e NOMEIO, como leiloeiros judiciais, nos termos do art. 883 do 

NCPC, os senhores Luiz Balbino da Silva (FAMATO nº 066/2013), Cirlei 

Freitas Balbino da Silva (JUCEMAT 022), e Joabe Balbino da Silva 

(JUCEMAT 29 e FAMATO 067/2013), os quais deverão ser intimados da 

nomeação e das condições das praças, inclusive os deveres contidos no 

art. 884 do Novo Código de Processo Civil, bem como para que 

disponibilizem as datas para a realização da primeira e segunda praça.

No mais, deverão cumprir as determinações de f. 112/114.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 298-51.2016.811.0033

 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: MARIA DO SOCORRO LUSTOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ANTONIO SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Autos nº 298-51.2016.811.0033 – Cód. (...)DECLARO O FEITO SANEADO, 

nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil.Fixo como pontos 

controvertidos:a) a comprovação da ocorrência dos casos 

expressamente declarados em lei para a anulabilidade do negócio jurídico 

(artigo 171 do CC), ônus este da parte autora;b) eventual ocorrência de 

simulação do negócio jurídico (artigo 167 do CC), ônus este do requerido 

Antônio Slovinski;c) a comprovação ou não dos pressupostos para a 

configuração do dano moral, quais sejam 1º ação ou omissão do agente; 

2º ocorrência do dano; 3º culpa; e 4º nexo de causalidade, ônus esse de 

todas as partes envolvidas no processo.Defiro a produção de prova 

testemunhal, consoante requerimento formulado, bem como o depoimento 

pessoal das partes, devendo estas serem advertidas que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou, 

comparecendo, se recusem a depor, por inteligência do artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil. Para tanto, designo o dia 01/08/2018, às 16:00 

horas, para audiência de instrução e julgamento.Caso ainda não indicado, 

na inicial ou na resposta oferecida, intimem-se as partes a apresentarem 

em cartório, na forma do artigo 357, §4º e 450 do Código de Processo 

Civil, o rol de testemunhas a serem ouvidas com antecedência mínima de 

15 dias.Devem as partes, ainda, cumprirem com o que dispõe o artigo 455 

do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.Intimem-se as partes, 

bem como as testemunhas tempestivamente arroladas.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.São José do Rio Claro – MT, 

09 de março de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20413 Nr: 268-94.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA CONCEIÇÃO 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:

 Vistos.

Intime-se o INSS para manifestação, em 5 (cinco) dias, acerca do alegado 

pela requerente e voltem para decisão acerca do cálculo efetuado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 99 Nr: 25-49.1991.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS UMEDA, JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO FLORENTINO DOS SANTOS, 

TRANSPORTADORA LIMA JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Vistos.....Dessa forma, retifique a Carta Precatória de f. 430, para fazer 

constar apenas a finalidade de INTIMAÇÃO DO EXECUTADO Argemiro 

Florentino dos Santos para cumprir voluntariamente a sentença 

exequenda – com cópia do seu dispositivo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Em nada informado nos autos acerca do cumprimento voluntário das 

determinações contidas na sentença, certifique e intime-se o exequente 

para juntar aos autos planilha do débito acrescido da multa de 10% acima 

mencionada e requerer o que de direito para continuidade da presente 

execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53484 Nr: 2977-29.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHCF, RKCF, RC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos.

Razão assiste à parte autora no tocante ao débito alimentar referente ao 

período de janeiro a maio de 2014, já que, conforme se verifica do 

documento de f. 98, o a guarda de fato modificou-se com a entrega e 

responsabilidade transferida em junho/2014.

Intime o requerido para pagamento, provar que o realizou ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, no prazo de 10 (dez) dias e voltem para 

decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32143 Nr: 331-80.2012.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU CAITANO SIQUEIRA, VANDERLEI 

SOUZA, AIRTON ANTONIO ZANETTI, RONI DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Intimo o patrono do réu Eliseu Caitano Siqueira e Roni da Silva Ribeiro para 

que se manifeste, no prazo legal, acerca da certidão negativa do oficial 

justiça (fl. 373)em relação às testemunhas Sebastião Fernandes dos 

Santos e Magda Almeida da Silva. Tendo em vista que os endereços 

apresentados para intimação (fl. 424) são os mesmos constantes da 

certidão negativa.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73774 Nr: 2821-02.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIELI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRIELI VIEIRA, Cpf: 06315303129, Rg: 

2250131-2, Filiação: Rozenilda de Lima e Valter Vieira, data de 

nascimento: 19/05/1996, brasileiro(a), natural de Tabapora-MT, 

convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 14 de janeiro de 2017, por volta da 00h00m, 

portanto durante o repouso noturno, ANDRIELI VIEIRA, imbuída de animus 

furandi, ingressou nas dependências do estabelecimento comercial 

denominado "HV SUPERMERCADOS", sediado na Rua Domingos Briante, 

s/n, Distrito de Brianorte, Nova Maringá/MT, e dali, subtraiu, para si e com 

ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel - 04 (quatro) 

botijões de gás cheios, de propriedade da vítima Hector Paulo Rodrigues, 

cujos objetos foram avaliados em R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais). 

Ante o exposto, incursa está a conduta de ANDRIELI VIEIRA nas 

disposições constantes do art. 155, § 1º, do Codigo Penal; razão pela qual 

o Ministério Público oferece denúncia

Despacho: Vistos.Cite-se o acusado, por edital, nos termos do artigo 363, 

parágrafo primeiro do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 12 de março de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33133 Nr: 1322-56.2012.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZIO SILVA DOS SANTOS, MAIQUE 

CANDIDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAIQUE CANDIDO BARBOSA, Cpf: 

05448386377, Rg: 037128772009-3, Filiação: Matias Barbosa e Maria 

Barros Candido, data de nascimento: 29/11/1992, brasileiro(a), natural de 

Capinzal do Norte-MA, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 9682 3547. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para que compareça à Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri a ser realizada no dia 18/04/2018 às 08:30 

horas, no plenário do fórum sito no endereço abaixo.

Despacho/Decisão: PROCESSO N.º 1322-56.2012.811.0033 

(33133)Visto.1. Considerando que a testemunha Francisco Ferreira dos 

Santos foi indicada em comum pelas partes na fase do art. 422 do CPP, 

intime-se a defesa para informar se desiste da sua inquirição.Em caso 

positivo, homologo a desistência da oitiva da mencionada testemunha. Do 

contrário, a defesa deverá indicar o endereço onde Francisco Ferreira 

dos Santos pode ser encontrado.2. Na sequência, designo sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri Popular para o dia ____/____/____, às 

____h____min.Intimem-se o acusado, seu defensor, Promotor de Justiça e 

testemunhas e, se necessário for, expeça-se carta precatória se 

porventura alguns deles residir fora desta comarca.Expeça-se o 
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necessário. Cumpra-se.São José do Rio Claro-MT, 18 de outubro de 

2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 12 de março 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.: 67727 Nr: 3224-05.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, 

GUSTAVO VILELA, ANTONIO LUIZ VILELA, HELVIO MARTINS, MARIA 

CAROLINA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

São José do Rio Claro - MT, 12 de março de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64761 Nr: 1542-15.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMAO MACENA, SERGIO LUIZ MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28506 Nr: 2385-87.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JANUARIO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Dalvo de Oliveira Júnior - 

OAB:9459/OABMT, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestação acerca do pedido de 

devolução das parcelas devolvidas formulado pelo INSS, em 5 (cinco) dias 

e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57320 Nr: 2544-88.2014.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192.649 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

São José do Rio Claro - MT, 12 de março de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32981 Nr: 1170-08.2012.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA VAREIRO WATANABE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

São José do Rio Claro - MT, 12 de março de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74084 Nr: 2971-80.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o aditamento da inicial de f. 83/84 para o fim de incluir no pólo 

passivo do feito, Fabio Januario Silva, com fundamento no artigo 329, 

inciso I do Código de Processo Civil.

Cite-se no endereço informado às f. 83.

Proceda-se à alteração no sistema apolo e autuação.

Intime-se a parte autora para informar o endereço atualizado do requerido 

Fernando Pereira das Chagas, no prazo de 5 (cinco) dias, já que a 

certidão de f. 82 informa diligência negativa.

Com o novo endereço, expeça-se mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66167 Nr: 2408-23.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA, JOAO 

CARLOS SEHN, JOSUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que retire nesta secretaria a Carta precatória 

expedida ou realize seu preparo para a devida distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64112 Nr: 1201-86.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ÉLÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

certidão negativa de fls. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54665 Nr: 509-58.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDINEIA PEREIRA ZERI, APARECIDO 

BERNADELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO (Recolher Diligência)

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o PAGAMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18761 Nr: 534-18.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARACIABA LUCINIO DA CRUZ, PIETRO 

RODAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que retire, nesta secretaria, a carta precatória 

expedida ou realize seu preparo para a devida distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7796 Nr: 201-23.1994.811.0033

 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: SOCIEDADE CIVIL TERRITORIAL E IMOBILIÁRIA 

PALMEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LEANDRO MARTINS 

ROSADA - OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA MARIANO - 

OAB:3856/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO LUCAS 

GASQUES, para devolução dos autos nº 201-23.1994.811.0033, Protocolo 

7796, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27559 Nr: 1437-48.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA PATRICIA RODRIGUES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETH CORREA COSTA -SEGURANÇA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA PATRICIA RODRIGUES 

MUNIZ - OAB:104914/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAUROZAN CARDOSO SILVA 

- OAB:18725/O

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para 

apresentar nos autos os comprovantes de pagamento relativos à 

homologação de fls. 89, no prazo de 5 (cinco) dias.

São José do Rio Claro - MT, 13 de março de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33445 Nr: 1635-17.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, FELIPE AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511 - MT

 Visto,

 Trata-se de cumprimento da sentença.

Anote-se no sistema e autuação.

Intime-se a parte executada – Zanetti Agroflorestal e Industria Ltda - EPP, 

por meio de seu advogado, para que cumpra voluntariamente a obrigação 

estampada no título judicial, conforme artigo 523 do CPC, em 15 dias, pena 

de incidência da multa de 10% sobre o valor do débito.

Ainda, transcorrido o prazo previsto no art. 523 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, nos termos do artigo 525 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71724 Nr: 2057-16.2017.811.0033

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881

 Visto.

Defiro o pedido formulado à fl. 34 pelo acusado.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Lucas do Rio Verde/MT para 

fins de fiscalização das medidas cautelares aplicadas pela decisão de fls. 

30/31.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20342 Nr: 196-10.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA RODRIGUES CALDEIRA

 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:

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 13 de março de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20791 Nr: 643-95.2008.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINO ANTONIO 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:

 Vistos.

Sobre os documentos apresentados pelo requerido, intime-se a parte 

autora para manifestação, em 5 (cinco) dias e voltem para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59183 Nr: 867-86.2015.811.0033

 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: SALETE TELLES DA SILVA, JOAREZ FOELLMER 

RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO PEREIRA DA SILVA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO SILVEIRA - OAB:12584/MT, DIEGO LUIZ PASQUALLI - 

OAB:41932, EGBERTO FANTIN - OAB:35225/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSNI JOSE ZORZO - 

OAB:41933, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.- PONTOS 

CONTROVERTIDOSFixo como pontos controvertidos:1) Culpa lato sensu; 

2) Existência de danos morais e lucros cessantes;3) Nexo causal entre o 

ato praticado pelo requerido e o dano alegado pela autora.- PROVASDefiro 

a produção das seguintes provas:1) Depoimento pessoal do requerido, 

Elcio Pereira da Silva;2) Depoimento testemunhal, cujo rol deverá ser 

juntado aos autos no prazo estabelecido no artigo 357, parágrafo 4º do 

CPC (§ 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, 

o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas.), sob pena de preclusão.Indefiro o 

pedido da parte requerida no tocante ao depoimento pessoal da autora 

vez que não estava no momento do acidente, objeto dos autos, não 

havendo o que a mesma esclarecer acerca dos pontos controvertidos 

acima fixados, até mesmo quanto aos lucros cessantes pleiteado já que a 

relação ascendente/descendente, em caso de reconhecimento de culpa 

lato sensu é presumida.Indefiro o pedido de prova pericial requerida já que 

impraticável dado o decurso de tempo entre o acidente e a presente data, 

nada tendo referida prova a esclarecer já que impraticável no momento, 

nos termos do artigo 464, parágrafo primeiro, inciso III do Código de 

Processo Civil.Expeça-se ofício a Fenaseg para que informe a este Juízo 

se houve o pagamento à autora a título de indenização pelo Seguro 

Obrigatório DPVAT em razão do óbito de seu filho, Claudinei Telles 

Prado.Designo audiência de Instrução e Julgamento para oitiva do 

requerido Elcio Pereira da Silva e testemunhas arroladas no prazo 

assinalado o dia 15/08/2018, às 13:30 horas..São José do Rio Claro – MT, 

13 de março de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74739 Nr: 3324-23.2017.811.0033

 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: AJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25187 Nr: 2446-79.2009.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ESPÓLIO DE FRANCISCO 

JUAREZ MACHADO, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - OAB:18295, 

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:39880/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133/MT

 Vistos, etc.

1. Intimem-se os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29225 Nr: 3104-69.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do réu, para que 

apresente memoriais finais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 14205 Nr: 3235-20.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENALDO SCHARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIBRÁS - USINA BRASILEIRA DE BORRACHA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ADEMIR DA SILVA, MADALENA MARIA 

LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - OAB:13640-A/MT, 

MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para efetuar o pagamento dos honorários complementares no valor de R$ 

2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) conforme Petição de fls.400.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72422 Nr: 2341-24.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE 

MARÍLIA - COOPEMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA THOMAZINI COELHO 

MARTINS - OAB:252328/SP, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.77, requerendo 

o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54542 Nr: 385-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 626 de 795



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - OAB:24.143 OAB/BA, 

SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - OAB:808-A OAB/AM

 Vistos etc.

1. Diante da ausência de manifestação do executado, conforme certidão 

de fl. 198, DETERMINO a expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados, conforme documento de fl. 172, em favor do 

exequente.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados.

b) Após, intime-se a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias 

requerer o entender de direito.

c) Anote-se que as intimações do executado devem ser expedidas em 

nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, conforme requerido 

à fl. 175.

d) Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60162 Nr: 1543-34.2015.811.0033

 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: MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO 

JOSE DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Intime-se o patrono do autor e dê-se vista ao Ministério Público para 

que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69895 Nr: 1059-48.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1. INDEFIRO a postulação da parte autora de fl. 45 [busca de 

endereços via Bacenjud e Infojud], porque, compulsando os autos, 

constata-se que o banco requerente apenas alegou não ter encontrado o 

endereço do requerido, sem, contudo, fornecer qualquer elemento 

probatório a tanto. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso é firme nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO 

EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – 

INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA 

LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – 

OCORRÊNCIA – SENTENÇA 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 

subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando exauridos pela parte 

autora todos os meios ordinários de localização da parte contrária. O art. 

18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que prescreve em três anos a 

pretensão executiva de duplicata mercantil, contados da data de 

vencimento do título. Transcorridos mais de três anos do vencimento da 

duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a citação válida do 

réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição da 

pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” (Ap 43212/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 

19/07/2017) (...) 2. INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, junte aos autos o endereço atualizado do 

requerido, sob pena de extinção processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54895 Nr: 696-66.2014.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENARDO EIKHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCEBIDE ZANELA, ARI HOFFMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intimem-se as partes para indicarem Assistentes Técnicos e 

apresentarem quesitos a serem respondidos pelo perito nomeado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

b) Intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, para que efetue o 

recolhimento de 50% do valor apresentado pelo profissional, no prazo de 

05 (cinco) dias, depositando na conta indicada à fl. 215.

c) Efetuado o pagamento, intime-se o perito para iniciar os trabalhos, 

encaminhando ao profissional os quesitos apresentados.

d) Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 

477, § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56168 Nr: 1736-83.2014.811.0033

 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: AUGUSTO DO NASCIMENTO, MARIA SILENE SOUZA 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501

 “Vistos etc.

Defiro a juntada da carta de preposto e substabelecimento neste ato.

Resta prejudicada a realização desta audiência, porque a única 

testemunha a ser inquirida reside em comarca diversa.

Expeça-se carta precatória à comarca de Lucas do Rio Verde/MT com a 

finalidade de oitiva da testemunha Marrarych Kruger Moraes, endereço à 

fl. 170.

Com o retorno da precatória, intimem-se os patronos dos litigantes para 

apresentar memoriais.

Após, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54280 Nr: 113-81.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CASA DOS MOINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

CAJUEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Balbino Vilela Junior - 

OAB:5982, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO a postulação da parte requerente de fls. 102/104, visto que 

não observado o procedimento correto, o qual está elencado no artigo 133 
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e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

 2. INTIME-SE o patrono do autor para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

promova a instauração do incidente de desconsideração de personalidade 

jurídica, observando o artigo 133 e seguintes do CPC, ou requeira o 

necessário para o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19699 Nr: 1473-95.2007.811.0033

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADIMIR CABRAL DONHA JUNIOR, GABRIEL CABRAL 

DONHA, VLADIMIR CABRAL DONHA, GUILHERME CABRAL DONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR GIMENES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, MÁRCIO HENRIQUE DEITOS - OAB:371-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Vistos etc.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 197/199, cujo procedimento 

seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequente Sérgio Dressler Buss e como executados Vladimir Cabral 

Donha Junior, Gabriel Cabral Donha, Guilherme Cabral Donha e Vladimir 

Cabral Donha.

b) Intimem-se os Executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem 

o débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, 

também, de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme 

artigo 523, § 1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

e) Dê-se ciência aos Executados de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64581 Nr: 1455-59.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CECILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fls. 69 [citação por edital], a teor da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça e retorno das cartas de citação.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Renumere-se o feito a partir da fl. 63.

b) Expeça-se o competente edital de citação, fixando-o pelo prazo de 30 

(trinta) dias no átrio do fórum, contendo, apenas, a indicação do 

exequente, o nome do devedor, a quantia devida de acordo com os 

valores atualizados, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição 

no Registro da Divida Ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo.

c) Decorrido o prazo editalício, e não sendo efetuado o pagamento, 

tampouco garantida a execução, conclusos para nomeação de curador 

especial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63945 Nr: 1120-40.2016.811.0033

 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: MARIA CRISTINA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27414 Nr: 1291-07.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ VILELA, AGROPECUARIA 

PANGLOSS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EMILIO DARMASO 

EREDIA - OAB:83823/SP, NILSON DA SILVA - OAB:268677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ALMEIDA VILELA - 

OAB:OAB/MT 11.012, ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - OAB:11012/MT, 

PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Vistos, etc.

1. Intimem-se os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26666 Nr: 539-35.2010.811.0033

 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): VALDOMIRO CASAGRANDE, ANA MARIA 

URQUIZA CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199, LISIANE DE FATIMA ZORZO - 

OAB:8117-B/MT

 Vistos etc.2. Assim, diante da não comprovação da desproporcionalidade 

do valor dos honorários periciais, não há que se falar em excesso, razão 

pela qual REJEITO a impugnação de fls. 287/288 e, por consequência, 

HOMOLOGO a proposta de honorários periciais apresentada à fl. 284. 4. 

Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: Proceda-se nas 

alterações necessárias no Sistema Apolo e capa dos autos, devendo 

constar Espólio de Valdomiro Casagrande. Intimem-se as partes da 

presente decisão, bem como para indicarem Assistentes Técnicos e 

apresentarem quesitos a serem respondidos pelo perito nomeado, no 

prazo de 10 (dez) dias. Oficie-se à Fazenda Pública Estadual para que 

efetue o pagamento dos honorários do perito nomeado, conforme decisão 

de fls. 251/252. Efetuado o pagamento, intime-se o perito para iniciar os 

trabalhos, encaminhando ao profissional os quesitos apresentados às fls. 

266, 269 e 270/272. Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias, na forma do 

artigo 477, § 1º do CPC. Às providências, com urgência, porque se trata 

de processo afeto a metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53057 Nr: 2491-44.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA LIMA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA DE AMORIM 

FERRAZ JORDÃO - OAB:11657/MT, José Martins - OAB:SP/ 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Intime-se o patrono do autor e dê-se vista à Defensoria Pública para 

que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30511 Nr: 1266-57.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO PEDRO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 “Vistos etc.

Declaro encerrada a fase probatória processual.

Converto as alegações orais em memoriais escritos a serem 

apresentados, sucessivamente, pelas partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Abra-se vista dos autos aos advogados nomeados, para apresentação 

das razões finais.

Após, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8657 Nr: 435-53.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR LUIZ ZANCANARO, RUI 

CHRISTÓFOLLI, ALCENOR LUIZ ZILIOTTO, AÉCIO FLÁVIO DE PAULA, 

JOAREZ FOELLMER RAMBO, MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON FLAVIO DE ANDRADES 

- OAB:6730/MT, Marlene Maria Rossignoli - OAB:2515-A, OLIVÉRIO 

GARCIA FLORES FILHO - OAB:143.426/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AÉRCIO FLÁVIO DE PAULA - 

OAB:2831/PR, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, JAIR 

KAUFFMAN - OAB:17421/MT, JOSIANE DE OLIVEIRA - OAB:23.925 

OAB/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949/MT, LUIZ 

PEDRO FRANZ - OAB:14594/MT, MAITÊ M. S. SANTOS BENEVIDES - 

OAB:21.954 MT/OAB, REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT, 

RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Vistos etc.

1. CANCELO a realização da audiência de instrução designada para a data 

de amanhã – 14-3-2018, a teor da petição de fls. 650/651, subscrita pelos 

patronos dos litigantes, em cumprimento ao artigo 362, I, do CPC.

2. SUSPENDO o curso deste processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, a 

teor do art. 313, II, do CPC.

3. Transcorrido o prazo, independentemente de conclusão, intimem-se os 

patronos dos litigantes para manifestarem interesse no prosseguimento do 

feito.

4. Publique-se e cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-79.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES DOS SANTOS SILVA (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)

 

Intimo Vossa Excelência para apresentar as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto no prazo da Lei.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71142 Nr: 1774-90.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUVERALDO MACHADO ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, designo audiência preliminar para 05/04/2018, às 

13h30min.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25301 Nr: 1700-95.2011.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZINO OLIVEIRA DA SILVA, DOMINGOS DA 

SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT, SHINTHIA MARIA GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:16.950-O/MT

 Código: 25301

Vistos.

Acolho a cota ministerial de fl. 152. Para tanto, HOMOLOGO a desistência 

da oitiva da testemunha Flavio Gomes Milhomem; determino seja realizada 

a intimação da testemunha Laurício Sancho dos Santos no endereço 

informado à fl. 153.

 Acolho a manifestação da Defesa Técnica do réu Domingos da Silva 

Maciel (fl. 156), Após o decurso do prazo requerido, INTIME-SE a 

advogada para juntar nos autos, no prazo de 05 dias, o endereço das 

testemunhas de defesa não localizadas.

 Assim, em virtude da necessidade de readequação de pauta deste juízo, 

REDESIGNO para o dia 06 de junho de 2018, às 12:00 horas (horário oficial 

do Mato Grosso), a audiência anteriormente agendada.

Cumpra-se o item “d” da decisão de fl. 151. Intimem-se as partes e as 

testemunhas.

 Requisite-se o réu preso Domingos da Silva Maciel para comparecer a 

audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Vila Rica/MT, 09 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 4218 Nr: 866-10.2002.811.0049

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOPES MOÇO CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PAULO NARDELLI, ARCOBRÁS 

COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA, GERALDO PAULO NARDELLI 

JUNIOR, DENISE RIBEIRO NARDELLI E LOPES, CAIO CESAR RIBEIRO 

NARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494/O, ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - 

OAB:9089/MT, CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE - 

OAB:61.988, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737, MÔNICA CRISTINA 

PASSOS PEDROTTI DE ANDRADE - OAB:260.303, SÉRGIO ROBERTO 

JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 7416 Nr: 1168-68.2004.811.0049

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE AGROPECUARIA SOAPE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR, 

ESPÓLIO DE GILENO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:MT/6.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - OAB:9089/MT, 

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, JEAN 

LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737, SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL 

HAGE - OAB:5703/MT

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3556 Nr: 152-50.2002.811.0049

 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: LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONÍDIO BENEDITO CHAGAS, ILDEBRANDO 

JOAQUIM DE SOUSA, LUIZ MÁRCIO DE AMORIM, MARCIA NUBIA 

MOREIRA DA SILVA, JANIO CARLOS MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, ANA LETÍCIA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:27.328 OAB/GO, EDMAR TEIXEIRA DE 

PAULA - OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, GUSTAVO LINO E SILVA RESENDE - OAB:20349-GO, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO., JUIANA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA CUNHA - OAB:30.486-OAB/GO, WESLEY CARLOS 

DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLENY LÁZARO DA SILVA 

SOUZA - OAB:4614/TO, KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - 

OAB:22315/O, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - OAB:23.483, 

MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, Maurício de Melo 

Cardoso - OAB:, ORMÍSIO MAIA DE ASSIS - OAB:4.590 - GO, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT, ROMES DA MOTA 

SOARES - OAB:4781-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte requerida para 

proceder a regularização de sua representação processual, tendo em 

vista juntada de petição nos autos sem que tenha a devida procuração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62624 Nr: 2599-83.2017.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BRAZ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 38, " CERTIFICO, e dou 

fé, em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, 

extraído dos autos da Ação Cível, processo/código nº 62624, na qual 

figuram como requerente BANCO DO BRASIL S/A e como requerido 

JORGE BRAZ DA ROCHA que no intuito de localizar o requerido, nesta 

data me dirigi ao endereço indicado no mandado, sito, Rua dos Cedros, nº 

27 e lá estando às 7:50 horas, fui informado pelos proprietários da 

residência, Sr. Iris e Sr.ª Elaine, que o Jorge Braz da Rocha morou ali sim e 

que a mais de dois anos o mesmo teria devolvido a casa e acham que o 
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mesmo reside na Fazenda. Esclareço ainda, que o Sr. Isis disse que: “faz 

muitos anos que não vejo o Jorge Rocha” Ante ao exposto, DEIXEI de 

CITAR o JORGE BRAZ DA ROCHA e devolvo à Segunda Secretaria. O 

referido é verdade."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47006 Nr: 995-92.2014.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VITAL JOSE SIRINO, OLINDA 

PEREIRA SIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/MT/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 

- OAB:16555/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 Vistos.

Autorizo o levantamento da quantia depositada em conta vinculada a este 

feito (fl. 173) pelo Advogado da parte autora.

Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado em favor do Dr. 

Josué Silva Marinho, dados bancários especificados na petição de fl. 175.

Atualize-se o sistema processual quanto aos dados do patrono do 

requerido (fl.172).

 Intimem-se as partes do conteúdo desta decisão.

 Nada sendo requerido no prazo de quinze dias, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55187 Nr: 1549-56.2016.811.0049

 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: ECLAIR DIAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO SILVA PARENTE, JOSE ROBERTO DI 

FRANCISCO, JUNIAS RONALDO BRAUN, ERNESTO VASQUE, CANTEIRO 

ASSESSORIA RURAL LTDA, NELSON JOSÉ VIGOLO, FLAVIO MASOTTI, 

WALTER FURLAN, ERICO PIANA PINTO PEREIRA, SERGIO CADORE, 

EDSON QUEIROZ BORBA, MARIO ZANETTA, FLAVIO BERALDO MARTINS, 

EDUARDO LUIZ ULMANN, ESPOLIO DE ALBERTO XAVIER DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES 

DOS SANTOS - OAB:59659, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:18501/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Páscoa Borges - 

OAB:4.776, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:11900/MT, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:OAB/MT 7.366

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44599 Nr: 1556-53.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CELIA DE LIMA, SEBASTIÃO LUIZ 

MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10.637, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS, JOSÉ 

HENRIQUE S. VIGO - OAB:11.751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVALDO DA SI.VA COELHO 

- OAB:42449/DF

 Vistos em correição.

Considerando a expiração do prazo correicional e havendo a necessidade 

de se encerrar os trabalhos correicionais com retomada do regular 

expediente, com fixação de orientações e melhoria na rotina cartorária, 

bem como com elaboração e encaminhamento de relatório à E.CGJ/TJMT, 

determino a manutenção deste feito conclusos em gabinete para, em 

prazo razoável, ser analisado e deliberado adequadamente.

Lance-se tal decisão no sistema APOLO, com o escopo de permitir seu 

conhecimento pelas partes interessadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52807 Nr: 453-06.2016.811.0049

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA CIVIL DR. GUTEMBERG 

DE LUCENA ALMEIDA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar 

proposta por Célio de Oliveira de Souza Júnior em face do Delegado de 

Policia Civil Dr. Gutemberg de Lucena Almeida e Estado de Mato Grosso, 

ambos devidamente qualificados na inicial.

 Inicial foi instruída com os documentos de fls. 04/19.

Indeferida a liminar pleiteada (fls. 20/21).

O impetrante juntou o agravo de instrumento interposto às fls. 28/41, que 

restou indeferido (fls. 61/63).

O Diretor da Penitenciária Major Zuzi, por intermédio de ofício nº 

252/2016/UPAB/MLW, informou que o acesso dos advogados se dá com 

base no Manual de Procedimento Operacional Padrão do Sistema 

Penitenciário de Mato Grosso de 2014 (fls. 44/49).

Às fls. 50/54, o impetrado prestou informações.

Notificada (fls. 43), a Procuradoria Geral do Estado ingressou no feito às 

fls. 71/72, requerendo a ratificação do indeferimento da liminar.

Instado a se manifestar (fls. 73), o Ministério Público Estadual, 

pronunciou-se pela extinção do mandado de segurança, sem resolução de 

mérito, em razão de perda superveniente do objeto. Informando que, 

desde meados de novembro de 2016, os presos provisórios e preventivos 

desta comarca não estão mais sendo custodiados na Delegacia de Polícia 

de Vila Rica/MT.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.
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Verifico que a presente ação perdeu o objeto, em decorrência, da atual, 

imediata transferência dos presos provisórios e preventivos desta 

comarca para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte/MT ou para o 

Presídio de Água Boa/MT.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial EXTINGO O 

PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a perda 

superveniente do objeto da ação, com base no art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.

Isento de custas, em consonância com o art. 10º, XXII da Constituição do 

Estado do Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61006 Nr: 1673-05.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAICA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora a proceder 

o recolhimento da diligência do oficial de justiçã no Juízo Diretor do Fóro da 

Comarca de Vila Rica/MT, pois o deposito feito às fls. 24 foi feito para a 

Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61479 Nr: 1958-95.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos contidos na denúncia e condeno 

o denunciado Cleberson de Souza Cardoso, devidamente qualificado nos 

autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.Atento aos 

princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal 

passo a dosimetria da pena (...). Assim sendo, ante a existência de uma 

circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 05 (cinco) anos, 

06 (seis) meses de reclusão (...).Desse modo, tendo em vista que o réu já 

se encontra preso preventivamente desde 23 de julho de 2017 (conversão 

da prisão em flagrante em prisão preventiva às fls. 34/35), portanto há 07 

meses e 24 dias, detraio o período mencionado da pena aplicada, restando 

ao réu o cumprimento de 5 (anos) anos, 07 (sete) meses e 6 (seis) dias 

de reclusão.O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade é o fechado, levando-se em conta que o réu é reincidente, nos 

termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.O condenado não faz 

jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, por não preencher os requisitos previstos no artigo 

44, do Código Penal, e tampouco à suspensão condicional da pena, nos 

termos do artigo 77, do Código Penal (...). Ademais, no caso em apreço, o 

tempo de prisão provisória em nada afetará o regime inicial de 

cumprimento da pena, assim, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade, 

determinando que permaneça preso no cárcere onde se encontra, eis 

que, colocará em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal 

(periculum libertatis), sendo ainda que se acham comprovadas a autoria e 

a materialidade do crime (fumus comissi delicti) (...). Após o trânsito em 

julgado:I. comunique-se o TRE para os fins dispostos no artigo 15, inciso III, 

da CF;II. comuniquem-se os institutos de identificação estadual e nacional, 

para fins de anotação;III- elaborem-se os cálculos das custas judiciais e 

pena de multa e, posteriormente, intime-se o sentenciado para efetuar seu 

pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de execução (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 7221 Nr: 1018-87.2004.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494/O, ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - 

OAB:9089/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737, JULIANO FABRICIO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 5480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 Código: _______________Vistos.1(..), faz-se necessário a designação 

de nova audiência em conjunto para manifestação das partes que não 

exerceram essa faculdade na sessão anterior, evitando-se com isso 

possível alegação de prejuízo.2. Assim, com os mesmo fundamentos que 

determinaram a realização da audiência anterior, designo nova audiência 

em conjunto para os dias 02 e 03 de abril de 2018, no período das 11 às 

18 horas (horário oficial de Mato Grosso), em relação aos feitos de código 

nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, 

nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 

14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 16629, nº 40133, nº 40166, nº 

41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 51503, nº 52564, nº 53610, nº 

55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 55191, nº 55192, nº 55193, nº 

60761. 3. De igual modo, embora não tenham feito parte das audiências 

ocorridas em novembro/2017, designo ainda audiência para os processos 

nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, nº 10141 e nº 9339, eis os 

referidos feitos possuem relação com os demais.4. Sobre audiência 

conjunta, importante registrar que: a) tal sessão não visa à produção de 

provas, razão pela qual as manifestações das partes não serão juntadas 

aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou de seu patrono não gera 

qualquer ônus ou perda de posição processual; c) independentemente de 

prévio agendamento, na abertura da audiência, o magistrado consultara 

quais partes desejam fazer uso da palavra (por meio de seu advogado), 

formando-se a sequência conforme a ordem crescente dos códigos dos 

feitos listados no paragrafo anterior; d) durante a manifestação de uma 

das partes as demais poderão fazer apartes de até 3 minutos; e) os 

apartes também serão facultados às partes que já se manifestaram na 

sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de Carvalho Junior; Lopes Moço; 

Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se as partes destes autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10546 Nr: 567-91.2006.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GILENO VARGAS, ARCOBRÁS 

COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRÁUZIO ANTÔNIO MEDEIROS, MAURA MARY 

CHRISTIAN GOMES MEDEIROS, CONCREDUR CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA 

- OAB:9089/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:MT/6.882

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 
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nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10641 Nr: 656-17.2006.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO LUIS GRASEL, LUIZA SKAF DOS SANTOS 

ROCHA, DANIEL MARQUES DE ANDRADE, WAGNER MARQUES DE 

ANDRADE, IRINEU MARQUES DE ANDRADE JUNIOR, TEREZINHA DE 

JESUS PERRI DE ANDRADE, CELSO COLOMBO, LEONIR COLOMBO, 

ADROALDO AUGUSTO COLOMBO, LOURIVAL MARTIGNAGO, JACINTO 

COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRÁUZIO ANTÔNIO MEDEIROS, MAURA MARY 

CHRISTIAN GOMES MEDEIROS, CONCREDUR CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA ROSSETO THEODORO - 

OAB:22.136/PR, MARCELO ANTONIO THEODORO - OAB:17.424/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT, JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166-A/MT, JOE ORTIZ 

ARANTES - OAB:22052/SP, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE 

MAGALHÃES - OAB:MT/6.882

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10317 Nr: 494-22.2006.811.0049

 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: LUIZ CARLOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOKKO HEINRICH SCHWABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BAUER SOUTO SANTOS - 

OAB:53908/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9089/MT, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737

 Código: _____10317__________Vistos.1. , faz-se necessário a 

designação de nova audiência em conjunto para manifestação das partes 

que não exerceram essa faculdade na sessão anterior, evitando-se com 

isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, com os mesmo fundamentos 

que determinaram a realização da audiência anterior, designo nova 

audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril de 2018, no período 

das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), em relação aos feitos 

de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 7221, nº 7416, nº 7752, 

nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, nº 10979, nº 11238, nº 

12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 16629, nº 40133, nº 

40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 51503, nº 52564, nº 

53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 55191, nº 55192, nº 

55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não tenham feito parte das 

audiências ocorridas em novembro/2017, designo ainda audiência para os 

processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, nº 10141 e nº 9339, eis 

os referidos feitos possuem relação com os demais.4. Sobre audiência 

conjunta, importante registrar que: a) tal sessão não visa à produção de 

provas, razão pela qual as manifestações das partes não serão juntadas 

aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou de seu patrono não gera 

qualquer ônus ou perda de posição processual; c) independentemente de 

prévio agendamento, na abertura da audiência, o magistrado consultara 

quais partes desejam fazer uso da palavra (por meio de seu advogado), 

formando-se a sequência conforme a ordem crescente dos códigos dos 

feitos listados no paragrafo anterior; d) durante a manifestação de uma 

das partes as demais poderão fazer apartes de até 3 minutos; e) os 

apartes também serão facultados às partes que já se manifestaram na 

sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de Carvalho Junior; Lopes Moço; 

Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se as partes destes autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 4218 Nr: 866-10.2002.811.0049

 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: LOPES MOÇO CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PAULO NARDELLI, ARCOBRÁS 

COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA, GERALDO PAULO NARDELLI 

JUNIOR, DENISE RIBEIRO NARDELLI E LOPES, CAIO CESAR RIBEIRO 

NARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494/O, ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - 

OAB:9089/MT, CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE - 

OAB:61.988, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737, MÔNICA CRISTINA 

PASSOS PEDROTTI DE ANDRADE - OAB:260.303, SÉRGIO ROBERTO 

JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Código: _______________Vistos.(...), faz-se necessário a designação de 

nova audiência em conjunto para manifestação das partes que não 

exerceram essa faculdade na sessão anterior, evitando-se com isso 

possível alegação de prejuízo.2. Assim, com os mesmo fundamentos que 

determinaram a realização da audiência anterior, designo nova audiência 

em conjunto para os dias 02 e 03 de abril de 2018, no período das 11 às 

18 horas (horário oficial de Mato Grosso), em relação aos feitos de código 

nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, 

nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 

14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 16629, nº 40133, nº 40166, nº 

41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 51503, nº 52564, nº 53610, nº 

55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 55191, nº 55192, nº 55193, nº 

60761. 3. De igual modo, embora não tenham feito parte das audiências 

ocorridas em novembro/2017, designo ainda audiência para os processos 
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nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, nº 10141 e nº 9339, eis os 

referidos feitos possuem relação com os demais.4. Sobre audiência 

conjunta, importante registrar que: a) tal sessão não visa à produção de 

provas, razão pela qual as manifestações das partes não serão juntadas 

aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou de seu patrono não gera 

qualquer ônus ou perda de posição processual; c) independentemente de 

prévio agendamento, na abertura da audiência, o magistrado consultara 

quais partes desejam fazer uso da palavra (por meio de seu advogado), 

formando-se a sequência conforme a ordem crescente dos códigos dos 

feitos listados no paragrafo anterior; d) durante a manifestação de uma 

das partes as demais poderão fazer apartes de até 3 minutos; e) os 

apartes também serão facultados às partes que já se manifestaram na 

sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de Carvalho Junior; Lopes Moço; 

Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se as partes destes autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 6323 Nr: 267-03.2004.811.0049

 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: DANIELA CAROLINA DIAVAN, ECLAIR DIAVAN, MARTA 

CAETANO DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA 

LTDA, ENRIQUE MICHAAN CHALAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5925/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5480, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2850-A/MT, 

TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A/MT

 Código: _______6323________Vistos.(...), faz-se necessário a 

designação de nova audiência em conjunto para manifestação das partes 

que não exerceram essa faculdade na sessão anterior, evitando-se com 

isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, com os mesmo fundamentos 

que determinaram a realização da audiência anterior, designo nova 

audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril de 2018, no período 

das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), em relação aos feitos 

de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 7221, nº 7416, nº 7752, 

nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, nº 10979, nº 11238, nº 

12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 16629, nº 40133, nº 

40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 51503, nº 52564, nº 

53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 55191, nº 55192, nº 

55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não tenham feito parte das 

audiências ocorridas em novembro/2017, designo ainda audiência para os 

processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, nº 10141 e nº 9339, eis 

os referidos feitos possuem relação com os demais.4. Sobre audiência 

conjunta, importante registrar que: a) tal sessão não visa à produção de 

provas, razão pela qual as manifestações das partes não serão juntadas 

aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou de seu patrono não gera 

qualquer ônus ou perda de posição processual; c) independentemente de 

prévio agendamento, na abertura da audiência, o magistrado consultara 

quais partes desejam fazer uso da palavra (por meio de seu advogado), 

formando-se a sequência conforme a ordem crescente dos códigos dos 

feitos listados no paragrafo anterior; d) durante a manifestação de uma 

das partes as demais poderão fazer apartes de até 3 minutos; e) os 

apartes também serão facultados às partes que já se manifestaram na 

sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de Carvalho Junior; Lopes Moço; 

Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se as partes destes autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49719 Nr: 735-78.2015.811.0049

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA COSAG LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE AGROPECUARIA SOAPE LTDA - 

ME, DRÁUZIO ANTÔNIO MEDEIROS, MAURA MARY CHRISTIAN GOMES 

MEDEIROS, CONCREDUR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, GASPAR 

BRAZ PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:MT/6.882, MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JÚNIOR - 

OAB:10.369/MT

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51503 Nr: 1614-85.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE JESUS PERRI DE ANDRADE, 

IRINEU MARQUES DE ANDRADE JUNIOR, DANIEL MARQUES DE ANDRADE, 

WAGNER MARQUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494/O, ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - 

OAB:9089/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 
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crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52564 Nr: 331-90.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER GARCIA NUNES, ANDREA CHRISTINA 

PANCINI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, Vera Maria Baptista Lopes - OAB:7046 B

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9687 Nr: 1580-62.2005.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS PERRI DE ANDRADE, DANIEL 

MARQUES DE ANDRADE, WAGNER MARQUES DE ANDRADE, IRINEU 

MARQUES DE ANDRADE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA 

LTDA, ENRIQUE MICHAAN CHALAM, ESPÓLIO DE GILENO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA ROSSETO THEODORO - 

OAB:22.136/PR, MARCELO ANTONIO THEODORO - OAB:17.424/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9089/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737, TOMAS 

ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A/MT

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 10979 Nr: 1001-80.2006.811.0049

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE JESUS PERRI DE ANDRADE, 

WAGNER MARQUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA ROSSETO THEODORO - 

OAB:22.136/PR, MARCELO ANTONIO THEODORO - OAB:17.424/PR

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53610 Nr: 850-65.2016.811.0049

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRÁUZIO ANTÔNIO MEDEIROS, MAURA MARY 
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CHRISTIAN GOMES MEDEIROS, CONCREDUR CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DE PAULO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA TEIXEIRA 

DE MAGALHÃES - OAB:MT/6.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 15377 Nr: 755-16.2008.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA COSAG LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE AGROPECUARIA SOAPE LTDA - 

ME, DRÁUZIO ANTÔNIO MEDEIROS, MAURA MARY CHRISTIAN GOMES 

MEDEIROS, CONCREDUR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, GASPAR 

BRAZ PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A/MT, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:MT/6.882, MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JÚNIOR - 

OAB:10.369/MT

 Código: _______________Vistos.(..), faz-se necessário a designação de 

nova audiência em conjunto para manifestação das partes que não 

exerceram essa faculdade na sessão anterior, evitando-se com isso 

possível alegação de prejuízo.2. Assim, com os mesmo fundamentos que 

determinaram a realização da audiência anterior, designo nova audiência 

em conjunto para os dias 02 e 03 de abril de 2018, no período das 11 às 

18 horas (horário oficial de Mato Grosso), em relação aos feitos de código 

nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, 

nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 

14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 16629, nº 40133, nº 40166, nº 

41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 51503, nº 52564, nº 53610, nº 

55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 55191, nº 55192, nº 55193, nº 

60761. 3. De igual modo, embora não tenham feito parte das audiências 

ocorridas em novembro/2017, designo ainda audiência para os processos 

nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, nº 10141 e nº 9339, eis os 

referidos feitos possuem relação com os demais.4. Sobre audiência 

conjunta, importante registrar que: a) tal sessão não visa à produção de 

provas, razão pela qual as manifestações das partes não serão juntadas 

aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou de seu patrono não gera 

qualquer ônus ou perda de posição processual; c) independentemente de 

prévio agendamento, na abertura da audiência, o magistrado consultara 

quais partes desejam fazer uso da palavra (por meio de seu advogado), 

formando-se a sequência conforme a ordem crescente dos códigos dos 

feitos listados no paragrafo anterior; d) durante a manifestação de uma 

das partes as demais poderão fazer apartes de até 3 minutos; e) os 

apartes também serão facultados às partes que já se manifestaram na 

sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de Carvalho Junior; Lopes Moço; 

Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se as partes destes autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9585 Nr: 1546-87.2005.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA COSAG LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS DE ARAUJO PRADO - 

OAB:10.001/MT, SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5703/MT

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 6468 Nr: 432-50.2004.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CAROLINA DIAVAN, ECLAIR DIAVAN, MARTA 

CAETANO DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA 

LTDA, ENRIQUE MICHAAN CHALAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, LAURO 

DIAVAN NETO - OAB:6450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9089/MT, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737

 (..) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 
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manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46208 Nr: 341-08.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  C o n f l i t o  d e  c o m p e t ê n c i a - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA ANDALINE LTDA, CAPITAL EMPRESA 

DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA 

LTDA, ENRIQUE MICHAAN CHALAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO MARTINS FATURETO - 

OAB:MG nº 99.526, DANIEL CAVALCANTI DANTAS - OAB:99533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9089/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737, TOMAS 

ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A/MT

 Código: _______46208________Vistos.1. (...), faz-se necessário a 

designação de nova audiência em conjunto para manifestação das partes 

que não exerceram essa faculdade na sessão anterior, evitando-se com 

isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, com os mesmo fundamentos 

que determinaram a realização da audiência anterior, designo nova 

audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril de 2018, no período 

das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), em relação aos feitos 

de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 7221, nº 7416, nº 7752, 

nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, nº 10979, nº 11238, nº 

12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 16629, nº 40133, nº 

40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 51503, nº 52564, nº 

53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 55191, nº 55192, nº 

55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não tenham feito parte das 

audiências ocorridas em novembro/2017, designo ainda audiência para os 

processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, nº 10141 e nº 9339, eis 

os referidos feitos possuem relação com os demais.4. Sobre audiência 

conjunta, importante registrar que: a) tal sessão não visa à produção de 

provas, razão pela qual as manifestações das partes não serão juntadas 

aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou de seu patrono não gera 

qualquer ônus ou perda de posição processual; c) independentemente de 

prévio agendamento, na abertura da audiência, o magistrado consultara 

quais partes desejam fazer uso da palavra (por meio de seu advogado), 

formando-se a sequência conforme a ordem crescente dos códigos dos 

feitos listados no paragrafo anterior; d) durante a manifestação de uma 

das partes as demais poderão fazer apartes de até 3 minutos; e) os 

apartes também serão facultados às partes que já se manifestaram na 

sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de Carvalho Junior; Lopes Moço; 

Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se as partes destes autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 7752 Nr: 1386-96.2004.811.0049

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRÁUZIO ANTÔNIO MEDEIROS, MAURA MARY 

CHRISTIAN GOMES MEDEIROS, CONCREDUR CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILENO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARTINS - 

OAB:MT/4.733-E, DARCY RIBEIRO - OAB:4314-A/MT, JOE ORTIZ 

ARANTES - OAB:22052/SP, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE 

MAGALHÃES - OAB:MT/6.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9089/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 16629 Nr: 2003-17.2008.811.0049

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA ANDALINE LTDA, CAPITAL EMPRESA 

DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, ILIAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, WILSON 

LEMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEBA XINGU, FREDERICO COSTA FONSECA, 

ODORICA SALGADO DE MARES, ILMA FERNANDES QUEIROZ, RAUL M. 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA 

- OAB:9089/MT, CÁSSIO MARTINS FATURETO - OAB:MG nº 99.526, 

DANIEL CAVALCANTI DANTAS - OAB:99533, JEAN LUÍS TEIXEIRA - 

OAB:4737, VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464/A/MT

 Código: ____16629___________Vistos.1(..), faz-se necessário a 

designação de nova audiência em conjunto para manifestação das partes 

que não exerceram essa faculdade na sessão anterior, evitando-se com 

isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, com os mesmo fundamentos 

que determinaram a realização da audiência anterior, designo nova 

audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril de 2018, no período 
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das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), em relação aos feitos 

de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 7221, nº 7416, nº 7752, 

nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, nº 10979, nº 11238, nº 

12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 16629, nº 40133, nº 

40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 51503, nº 52564, nº 

53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 55191, nº 55192, nº 

55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não tenham feito parte das 

audiências ocorridas em novembro/2017, designo ainda audiência para os 

processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, nº 10141 e nº 9339, eis 

os referidos feitos possuem relação com os demais.4. Sobre audiência 

conjunta, importante registrar que: a) tal sessão não visa à produção de 

provas, razão pela qual as manifestações das partes não serão juntadas 

aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou de seu patrono não gera 

qualquer ônus ou perda de posição processual; c) independentemente de 

prévio agendamento, na abertura da audiência, o magistrado consultara 

quais partes desejam fazer uso da palavra (por meio de seu advogado), 

formando-se a sequência conforme a ordem crescente dos códigos dos 

feitos listados no paragrafo anterior; d) durante a manifestação de uma 

das partes as demais poderão fazer apartes de até 3 minutos; e) os 

apartes também serão facultados às partes que já se manifestaram na 

sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de Carvalho Junior; Lopes Moço; 

Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se as partes destes autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9381 Nr: 1344-13.2005.811.0049

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS PERRI DE ANDRADE, DANIEL 

MARQUES DE ANDRADE, IRINEU DE ANDRADE JUNIOR, WAGNER 

MARQUES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA 

LTDA, ENRIQUE MICHAAN CHALAM, ESPÓLIO DE GILENO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA ROSSETO THEODORO - 

OAB:22.136/PR, MARCELO ANTONIO THEODORO - OAB:17.424/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9089/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 (...) faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto para 

manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na sessão 

anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. Assim, 

com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da audiência 

anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 03 de abril 

de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 6604, nº 

7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 10641, 

nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 16496, nº 

16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 50899, nº 

51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 55190, nº 

55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora não 

tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, designo 

ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, nº 9869, 

nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com os 

demais.4. Sobre audiência conjunta, importante registrar que: a) tal sessão 

não visa à produção de provas, razão pela qual as manifestações das 

partes não serão juntadas aos autos; b) eventual ausência da parte e/ou 

de seu patrono não gera qualquer ônus ou perda de posição processual; 

c) independentemente de prévio agendamento, na abertura da audiência, o 

magistrado consultara quais partes desejam fazer uso da palavra (por 

meio de seu advogado), formando-se a sequência conforme a ordem 

crescente dos códigos dos feitos listados no paragrafo anterior; d) 

durante a manifestação de uma das partes as demais poderão fazer 

apartes de até 3 minutos; e) os apartes também serão facultados às 

partes que já se manifestaram na sessão anterior (Arcobrás; Geraldo de 

Carvalho Junior; Lopes Moço; Agropecuária Andaline LTDA). Intimem-se 

as partes destes autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Vila 

Rica/MT, 12 de março de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54104 Nr: 1090-54.2016.811.0049

 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: ELENILSON KENNEDY DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO ZANINI, ZAIRA MARIA ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CÉSAR DO 

NASCIMENTO - OAB:16056/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 devolução da carta precatória juntada aos autos (fls. 

214/216).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56704 Nr: 2358-46.2016.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte embargante, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 380,10 (trezentos e oitenta reais e dez centavos), a que foi 

condenado nos termos da r.sentença de fls. 8, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na 

restrição do nome e CPF da parte requerente/requerida junto à divida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC/PJMT.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51644 Nr: 1703-11.2015.811.0049

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEULANIA FAGUNDES DA SILVA, DERLI 

FAGUNDES DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA IGNACIO GAGOSSIAN - 

OAB:6589/TO, JANDER ARAUJO RODRIGUES - OAB:5574/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seus advogados, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 713,13 (setecentos e treze reais e treze centavos), a 

que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 24, sob pena de que o 

não recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e CPF da parte requerente/requerida junto à divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 336,28 (trezentos e trinta e seis reais 

e vinte e oito centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 6604 Nr: 564-10.2004.811.0049

 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: GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILENO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA GONCALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:5494/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4737

 Código: _6604______________Vistos.1. Considerando que estes autos 

encontram-se temporariamente reunidos a outros para que os sujeitos 

processuais possam ter uma visão ampla das demandas envolvendo as 

glebas supostamente sobrepostas denominadas Gleba Xingu e Gleba 

Santa Clara, bem como o fato de que nem todas as partes tiveram a 

oportunidade de manifestar em razão de terem sido intimadas as vésperas 

da audiência conjunta realizada no período de 21 a 24 de novembro de 

2017, faz-se necessário a designação de nova audiência em conjunto 

para manifestação das partes que não exerceram essa faculdade na 

sessão anterior, evitando-se com isso possível alegação de prejuízo.2. 

Assim, com os mesmo fundamentos que determinaram a realização da 

audiência anterior, designo nova audiência em conjunto para os dias 02 e 

03 de abril de 2018, no período das 11 às 18 horas (horário oficial de Mato 

Grosso), em relação aos feitos de código nº 4218, nº 6323, nº 6468, nº 

6604, nº 7221, nº 7416, nº 7752, nº 9381, nº 9687, nº 10317, nº 10546, nº 

10641, nº 10979, nº 11238, nº 12135, nº 14266, nº 14964, nº 14965, nº 

16496, nº 16629, nº 40133, nº 40166, nº 41501, nº 42575, nº 46208, nº 

50899, nº 51503, nº 52564, nº 53610, nº 55187, nº 55188, nº 55189, nº 

55190, nº 55191, nº 55192, nº 55193, nº 60761. 3. De igual modo, embora 

não tenham feito parte das audiências ocorridas em novembro/2017, 

designo ainda audiência para os processos nº 9585, nº 15377, nº 49719, 

nº 9869, nº 10141 e nº 9339, eis os referidos feitos possuem relação com 

os demais.4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44756 Nr: 1720-18.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALARICO GARCIA DE MORAES, MARIA RITA 

DE QUEIROZ CAMPOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE DE DORNELLES 

FRASSETTO - OAB:64.915/PR, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A, RODRIGO FRASSETO GÓES - OAB:64.914/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o patrono da parte autora, para que envie 

o resumo da inicial, ao email desta secretaria: vilarica.2vara@tjmt.jus.br, a 

fim de que seja expedido edital de citação, conforme determinado às fls. 

136.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54147 Nr: 416-50.2018.811.0035

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON PEREIRA DE SOUZA, BRUNO DE 

MOURA AMANCIO, WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, PAULO 

HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542, JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/MT.

 Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de PAULO 

HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO, 

WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, VANDERSON PEREIRA DE 

SOUZA e BRUNO DE MOURA AMANCIO já qualificados nos autos, e nos 

termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal e 

CONVERTO-AS EM PRISÕES PREVENTIVAS. Por consequência pelos 

mesmo motivos, INDEFIRO os pedidos de liberdade provisórias 

apresentados dos acusados. Acerca das prisões em flagrante realizadas, 

não vislumbro indícios de tortura ou tratamento cruel ou desumano contra 

os autuados, consoante extraio dos termos de qualificação, juntada dos 

exames de corpo de delito, vida pregressa e interrogatórios.Arbitro os 

honorários advocatícios ao advogado nomeado apenas para o ato, DR. 

FERNANDO CÉSAR PASSINATO AMORIM, OAB - 7542/MT, no valor de 2 

(duas) URHs.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO e OFÍCIO 

NO QUE COUBER.Chegando os autos principais em juízo, após baixas e 

anotações, junte-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público em 

seguida para manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento 

ou pedido de diligências, se for a hipótese.Intimem-se os acusados acerca 

da presente decisão.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.”Nada mais 

havendo consignar, por mim, Luana Cristina Batista, assessora de 

gabinete voluntária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

D i r e i t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________________Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais Dr. Renan Araújo Gouveia Martins Promotora de 

J u s t i ç a A d v o g a d o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________________ Dr. João Faustino Neto Dr. Fernando 

César Passinato Amorim Advogado Advogado Dativo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35131 Nr: 1059-47.2014.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdS, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMGN, ERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria de Melo Santa Cruz 

Mesquita - OAB:15.381/GO

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Físico

Código: 35131

Espécie: Adoção - Cível

Data e horário: quinta - feira, 08 de Março de 2018, 09h:30min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotora: Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais

Testemunha: Célia Maria Rocha Tavares Fonseca

 Rosângela Pereira Fraga

 Rosileny Moraes Rocha

 Meire Amorim do Carmo

 Marcela Stefânia Souza Sperandio

Requerente: Claudionor de Souza

 Luciana Farias Da Silva

AUSENTES

Requerido: Ricardo Martins Gomes Nunes

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito 

(08.03.2018), às 09h30min na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas.

Dada a palavra ao Ministério Público este se manifestou nos seguintes 

termos: “MM. Juiz, ante ausência de intimação do requerido pugno pela 
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designação de nova audiência com a intimação deste no mesmo endereço 

onde já fora realizado o estudo psicossocial de fls303/307, bem como sem 

prejuízo, a intimação deste via edital.”

 DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz de Direito deliberou: “Vistos etc. Em que pese a 

informação de que a Carta Precatória para citação do requerido Ricardo 

Martins Gomes Nunes não fora cumprida por falta de endereço do mesmo 

à fl. 277, verifica-se que a outra Carta precatória expedida para a 

realização do estudo social na residência do mesmo fora devidamente 

cumprida, razão pela qual, é notório que o Requerido se encontra com 

endereço certo. Assim, a fim de evitar futura nulidade, designo nova 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14/06/2018 às 09h00. 

Expeça-se nova carta precatória para intimação do Requerido Ricardo 

Martins Gomes Nunes da referida audiência no seguinte endereço: “ Rua 6 

(seis), qd.1, lt.01, casa 11, Parque Solar do agreste – Rio Verdo/GO, 

JUNTANDO-SE CÓPIA DO ESTUDO PSICOSSOCIAL de fls303/307 PARA 

AUXÍLIO DA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO REQUERIDO PELO SR 

OFICIAL DE JUSTIÇA. Sem prejuízo, intime-se desde já o requerido Ricardo 

Martins Gomes Nunes via edital da referida solenidade . Intime-se a 

Requerida . Saem os presentes intimados.”

Nada mais havendo consignar, por mim, Rayana Vichieti Rezende, 

assessora de gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

________________________________

Drª.Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais Dr. Alan Bruno Garcia De Lima

Promotora de Justiça Defensor Dativo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

______________________________________

 Dra. Valéria de Melo Santa cruz Mesquita Elisabete Rodrigues Luiz

 Advogada Requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33955 Nr: 51-35.2014.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Santos Barbosa, MARCOS HENRIQUE 

SILVA ARAÚJO, JAILSON SOUSA OLIVEIRA JUNIOR, EMÍLIO MODEL DA 

SILVA, MARCIO ANDRÉ MOISINHO DA SILVA, PAULO RICARDO PRADO 

SILVA, JOSÉ FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ BOLZAN AMARAL - 

OAB:OAB/SP 287.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martins Sorna - 

OAB:19.693

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la 

das cartas de citação devolvidas às fls.149/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34198 Nr: 276-55.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RODRIGUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Giraldi Faria - 

OAB:7.245/MT, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - OAB:14909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 Considerando ser público e notório o falecimento do Sr. Benedito 

Rodrigues Martins, ocorrido nesta cidade, na semana que se encerrou, 

nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao seu patrono, para a devida 

manifestação acerca de seu prosseguimento, consignando que a 

audiência designada no CEJUSC, será cancelada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33939 Nr: 33-14.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS HENRIQUE SILVA ARAÚJO, JAILSON SOUSA 

OLIVEIRA JUNIOR, EMÍLIO MODEL DA SILVA, JOSÉ FERREIRA SILVA, 

MARCIO ANDRÉ MOISINHO DA SILVA, PAULO RICARDO PRADO SILVA, 

José Carlos Borges da Rocha, Orlando dos Santos Vacaro, Sidney Santos 

Barbosa, ADEMAR DOS REIS, ANDERSON COIMBRA, MALAQUIAS 

ANTONIO DOS REIS, PAULO DOS REIS, ADÃO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, 

TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RORIALDO L. ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 2909, WENDEL MATOS VILELA - OAB:21715/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ BOLZAN 

AMARAL - OAB:OAB/SP 287.799, HENRIQUE BASTOS MARQUEZI - 

OAB:OAB/SP - 97.087, ROGERIO RIBEIRO MIGUEL - OAB:OAB/SP 

307.984

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos ao patrono das partes 

autoras Ademar dos Reis e Adão dos Reis, Dr. Wendel Matos Vilela, 

OAB/GO 21.715, tendo em vista a contestação de fls.181/207, para que 

manifeste-se em réplica, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30141 Nr: 1146-08.2011.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Sessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE ALTO 

GARÇAS - MT, em desfavor de RICARDO SESSEL, todos já qualificados 

nos autos.

Conforme petição de fl. 58 acostada aos autos, o exequente informou que 

o executado procedeu o pagamento integral da dívida.

Fundamento e decido.

 Considerando-se que a exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de fl. 58, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33321 Nr: 1715-38.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEMAR REPLIN BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto José Meselira - 

OAB:OAB/PR 48127, Gislaine Sara Moreira Moraes Martins - 

OAB:7.062

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Físico

Código: 33321

Espécie: Ação Penal

Data e horário: quarta - feira, 07 de Março de 2018, 16h:30min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotora: Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais
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Testemunha: Vanderlei Luiz Marques

Defensor Dativo: Dr. Jackson Ricardo Freier

AUSENTES

Denunciado: Ildemar Replin Balbino

Testemunha: José Julio

 Rosemar Kaufmann

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito 

(07.03.2018), às 16h30min na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas e 

ausência da testemunha Vanderlei Luiz Marques.

Dada a palavra a representante do MPE esta se manifestou nos seguintes 

termos: “M.M Juiz insisto na oitiva da testemunha Vanderlei Luiz Marques.”

 DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz de Direito deliberou: “Vistos etc. Ante a ausência 

da testemunha de acusação Vanderlei Luiz Marques na presente 

oralidade DESIGNO audiência para a data de 05 de abril de 2018 às 

15h40min para oitiva da testemunha supramencionada . Intimem-se. 

Requisite-se a testemunha. Expeça-se o necessário”.

 Nada mais havendo consignar, por mim, Luana Cristina Batista, assessora 

de gabinete voluntária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

_____________________________________

 Drª.Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais

 Promotora de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13950 Nr: 1111-82.2010.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel de Souza, Paulo Robson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Físico

Código: 13950

Espécie: Ação Penal

Data e horário: quarta - feira, 07 de Março de 2018, 17h:00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotora: Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais

Testemunha: Antônio Oliveira da Silva

 Wilson André Vieira

Denunciado: Gabriel de Souza

Defensor Dativo: Dr. Jackson Ricardo Freier

Ausentes: Erondi dos Santos Pontes (testemunha)

 Paulo Aparecido de Souza (testemunha)

 OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito 

(07.03.2018), às 17h00min na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas.

Inicialmente, ante as férias do Defensor Publico fora nomeado apenas 

para o ato, advogado dativo o Dr. Jackson Ricardo Freier para patrocinar 

os interesses do denunciado Paulo Robson da Silva. Na presente 

solenidade foram ouvidas as testemunhas e o réu, tudo conforme mídia 

audiovisual em anexo.

 Primeiramente cumpre mencionar que fora nomeado para o ato como 

advogado dativo o Dr. Jackson Ricardo Freier, eis que a Defensoria 

Pública Estadual encontra-se em gozo de férias.

 DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz de Direito deliberou: “Vistos etc. HOMOLOGO a 

desistência da oitiva da testemunha Paulo Aparecido de Souza. 

Aguarde-se o retorno da precatória retro expedida. Após, em ordem, 

intimem-se as partes para que se manifestem sucessivamente em sede de 

alegações finais.

 Após, voltem-me imediatamente conclusos para sentença.”

Arbitro os honorários advocatícios ao advogado dativo DR. JACKSON 

RICARDO FREIER OAB/MT N.° 13.420, no valor 01 (uma) URH”.

Nada mais havendo consignar, por mim, Luana Cristina Batista, assessora 

de gabinete voluntária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

________________________________

 Drª.Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais Dr. Jackson Ricardo Freier

 Promotora de Justiça Defensor Dativo

____________________________________

 Gabriel de Souza

 Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7983 Nr: 315-96.2007.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ANTUNES BRANDAO 

FILHO - OAB:5934/O, José Carlos de Souza Pires - OAB:MT - 1938-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Físico

Código: 7983

Espécie: Improbidade Administração - Cível

Data e horário: quinta - feira, 08 de Março de 2018, 10h:00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotora: Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais

Requerido: Roland Trentini

Testemunhas: Odenir Crisóstomo Barbosa

 Rosemi de Oliveira

Advogado: Helio Antunes Brandão Filho

 José Carlos de Souza Pires

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito 

(08.03.2018), às 10h00min na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas.

Inicialmente, na presente solenidade foram ouvidas as testemunhas, tudo 

conforme mídia audiovisual em anexo.

 Dada a palavra ao advogado do requerido este se manifestou nos 

seguintes termos: “MM Juiz, desisto do pedido de prova pericial 

anteriormente requerido, bem como pugno pelo prazo de 30(trinta) dias 

para a apresentação das alegações finais frente a complexidade da 

causa e acumulo de serviço.”

Dada a palavra ao MPE este se manifestou nos seguintes termos: “MM 

Juiz, nada a opor quanto ao pedido do requerido.”

DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. Homologo a desistência da 

aprova pericial. Declaro encerrada a instrução processual. Abra-se vista 

às partes para apresentação sucessiva de alegações finais no prazo de 

30 (trinta) dias.

 Após, voltem-me imediatamente conclusos para sentença.”

Nada mais havendo consignar, por mim, Rayana Vichieti Rezende, 

assessora de gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

_____________________________________ 
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________________________________

 Drª.Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais Dr. Helio Antunes Brandão Filho

 Promotora de Justiça Advogado

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__________________________________

 Dr. José Carlos de Souza Pires Roland Trentini

 Advogado Requerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30002 Nr: 996-27.2011.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio de Paula Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayana Azzulin Curi - 

OAB:13963/A, Gilenon Carlo Venturini Silva - OAB:4724/MT, Nelci 

Andreia dos Santos Andreotte - OAB:OAB/MT 12.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Físico

Código: 30002

Espécie: Procedimento Ordinário

Data e horário: Quinta - feira, 08 de Março de 2018, 14h:00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Advogada: Dra. Nelci Andrea dos Santos Andreotti

 Advogada: Drª. Gislaine Sara Moreira Moraes Martins

Testemunha: Paraguassu Gregório Júnior

Requerido: Prefeitura Municipal de Alto Garças/MT

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos oito dias do mês de Março de dois mil e dezoito 

(08.03.2018), às 14h00min na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas.

Na presente solenidade fora ouvida a testemunha, tudo conforme mídia 

audiovisual em anexo.

 DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz de Direito deliberou: “Vistos etc. Declaro encerrada 

a instrução processual. Intimem-se as partes para apresentação de 

memoriais sucessivos no prazo legal”.

Nada mais havendo consignar, por mim, Luana Cristina Batista, assessora 

de gabinete voluntária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________________________

Drª. Nelci Andrea dos Santos Andreotti Drª. Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins

 Advogada Advogada

___________________________________

 Claudinei Lima Singolano

 Prefeito Municipal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14909 Nr: 938-24.2011.811.0035

 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): Roland Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Físico

Código: 14909

Espécie: Ação Civil Pública

Data e horário: quinta - feira, 08 de Março de 2018, 11h:00min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotora: Drª. Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais

Testemunha: David Fraga de Carvalho

 Rosemi de Oliveira

 Odenir Crisótomo Barbosa

 João Rosa Filho

Requerido: Roland Trentini

Advogado: Dr. Helio Antunes Brandão Filho

AUSENTES

Testemunha: Tércio Luís Gusmão de Barros

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito 

(08.03.2018), às 11h00min na Sala de Audiência da Comarca de Alto 

Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas.

Inicialmente, na presente solenidade foram ouvidas as testemunhas e o 

réu, tudo conforme mídia audiovisual em anexo.

 Dada a palavra ao advogado do requerido este se manifestou nos 

seguintes termos: “MM Juiz, requeiro a expedição de carta precatória para 

a realização da oitiva da testemunha Mauricio Barbosa de Freitas, no 

endereço fornecido nos autos às fls. 532, bem como pugno pela 

concessão de prazo de 15 (quinze) dias para colacionar aos autos o 

endereço da testemunha Tercio Luis Gusmão e promover a juntada de 

substabelecimento aos autos.”

DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz de Direito Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho 

deliberou: “Vistos etc. Defiro os pedidos do requerido, sendo assim, 

expeça-se carta precatória para a realização da oitiva da testemunha 

Mauricio Barbosa de Freitas, no endereço fornecido nos autos às fls. 532, 

bem como concedo ao requerido o prazo de 15(quinze) dias para que 

colacione aos autos o endereço da testemunha Tercio Luis Gusmão e 

para juntada de substabelecimento. Com a juntada do endereço, 

expeça-se carta precatória para a oitiva desta. Às providências.

Nada mais havendo consignar, por mim, Rayana Vichieti Rezende, 

assessora de gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

________________________________

Drª.Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais Dr. Helio Antunes Brandão Filho

Promotora de Justiça Advogado

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

____________________________________

 David Fraga de Carvalho Rosemi de Oliveira

 Testemunha Testemunha

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

____________________________________

 Odenir Crisótomo Barbosa João Rosa Filho

 Testemunha Testemunha

_____________________________________

 Roland Trentini

 Requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5242 Nr: 473-25.2005.811.0035

 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: Lúcia Bicudo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 
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Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono o feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho de fl.177, em especial, para apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, informando o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do CPC), bem como 

para intimá-lo(a) da redesignação da audiência para o dia 02/05/2018 às 

15h:00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33062 Nr: 1460-80.2013.811.0035

 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): Anselmo Schneider, Ernani Evandro Klasener, 

SINARA DE LOURDES ZANON KLASENER, Sebastião Wenceslau 

Salgueiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Castro Alves de 

Melo - OAB:25.383 - OAB/GO

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor dos petitórios colacionados às fls. 86/88 e 94/96, 

cancelo a audiência anteriormente designada, no mais, permaneça-se os 

autos conclusos para analise dos demais pedidos.

Alto Garças/MT, 12 de Março de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34710 Nr: 725-13.2014.811.0035

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sidinéia Tomas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a arma apreendida não interessa mais a persecução 

penal, encaminhe-se a arma apreendida e vinculada a este processo ao 

Comando do Exército Brasileiro, nos termos do art. 25 da Lei n.º 

10.826/2003.

No mais, cumpra-se decisão de fls.623.

 Às providências. Cumpra-se.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14809 Nr: 841-24.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para que no prazo de 15(quinze) dias 

comprove o total cumprimento da obrigação, colacionando aos autos a 

relação dos nomes dos dois professores e as respectivas salas onde 

exercem suas funções e, por fim, comprove qual auxiliar acompanhará a 

infante Laura Thauany machado Santos no ano letivo de 2018.

Após, com a resposta, dê-se vista dos autos a parte autora para que se 

manifeste pugnando o que dê direito em seguida tornem-me conclusos 

para deliberações pertinentes ao caso.

Às providências. Expeça-se o necessário.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 10082 Nr: 766-87.2008.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joviniano de Araujo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerida, em 

cumprimento a determinação de fl.17, para que manifeste-se acerca do 

laudo de avaliação de fl.14.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33850 Nr: 2245-42.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Radmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2245-42.2013.811.0035-ID-33850

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Municipal

EXECUTADO(A, S): Edson Radmann

CITANDO(A, S): Edson Radmann, Cpf: 20179006134, Rg: 276304 SSP MT 

Filiação: Evaldo Radmann e Érica Radmann, data de nascimento: 

27/08/1956, brasileiro(a), natural de Condor-RS, solteiro(a), motorista, 

Endereço: Fundos do Posto Prata, Cidade: Alto Garças-MT, atualmente em 

lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/01/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.077,41

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se da execução fiscal proposta em face de 

Ademir Perondi, acima qualificado, objeto das CDAs 500/2013, 501/2013, 

502/2013503/2013, 504/2013, 505/2013.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 12 de março de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30472 Nr: 349-95.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDB, ESdS, LDMF, VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Ante ao teor do petitório de fls. 1085/1094, nomeio como defensor dativo o 

DR. JACKSON RICARDO FREIER OAB/MT N.º 13.420 para apresentação 

de alegações finais dos acusados EDÍLIO DIAS BARBOSA, ELITON 

SOUZA DA SILVA E LUCIANO DOUGLAS MENDES FERREIRA. Para tanto, 

concedo o prazo de 10 (dez) dias, para manifestação.

Desde já destaco que os honorários advocatícios serão oportunamente 

fixados a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se o defensor dativo.

 Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12596 Nr: 1354-60.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto, RENATO GONÇALVES 

RAPOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio de Souza Galvão, Maria 

Aparecida Vale Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio de Souza 

Galvão - OAB:12.486

 Vistos etc.

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao 

argumento de que a penhora é ilegal, visto que, fora penhorado valores da 

verba salarial do impugnante, fls. 327/332.

Aduz, que as verbas de natureza salarial tem caráter alimentar, devendo 

ser considerado que tais rendas da Impugnante são indispensáveis para 

sua manutenção.

É o sucinto relatório. Decido.

Diz o artigo 525 do CPC que decorrido o prazo do art.523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15(quinze) dias para que o 

executado, nos próprios autos apresente sua impugnação. Senão 

vejamos:

 Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 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. § 1o Na impugnação, o executado 

poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de 

conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - 

inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora 

incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes à sentença.

 De análise dos autos, verifica-se que o executado impugnou o presente 

cumprimento de sentença, sob alegação de ilegalidade da penhora que 

recaiu sobre verba salarial, no entanto deixou de colacionar aos autos 

documentos capazes de comprovar que o valor penhorado trata-se de 

verba alimentar, vez que, a cópia do demonstrativo de produção médica 

juntada às fls.336 não foi capaz de comprovar a origem da verba 

penhorada às fls.319/320, ou seja, não demonstrou que trata-se de 

salário.

 Sobre o tema tem decido Nossos Tribunais:

Ementa: EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES 

EFETIVADO EM CONTA-CORRENTE DO SÓCIO EXECUTADO. AUSÊNCIA 

DE PROVA DE QUE SE TRATA DE CONTA SALÁRIO. Para que uma 

conta-corrente possa ser reconhecida como impenhorável, é 

indispensável que haja prova inequívoca de que ela se destina apenas ao 

recebimento de salário, fruto exclusivo da relação de emprego, protegida 

pelo legislador em face do seu caráter alimentar, nos moldes preceituados 

no art. 649 , III , do CPC . É escorreito o ato emanado pelo magistrado 

condutor da execução, com vistas a prestigiar o princípio da efetividade 

processual, buscando por termo à execução previdenciária que se 

arrastava por longos anos, ao ordenar o bloqueio de valores em conta 

corrente ou aplicações financeiras encontradas em nome dos sócios 

executados, vez que indiscutível a responsabilidade pessoal e solidária 

por eles suportada, a teor do disposto nos arts. 135 , III , do CTN e 13 da 

Lei n. 8.620 /93. Assim, não há falar em impenhorabilidade da 

conta-corrente, quando não há prova nos autos de que ela se destina 

exclusivamente ao recebimento de salários, mas, sim, a todo e qualquer 

valor auferido pelo sócio executado, aportando ali, segundo suas próprias 

palavras, honorários periciais e outros pró-labores, tão comuns em sua 

profissão de médico. TRT-23 - ACAOPENAL AP 1306199903623001 MT 

01306.1999.036.23.00-1 (TRT-23) Data de publicação: 03/07/2006(grifei)

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da penhora quando a 

parte não comprovou nos autos que a conta corrente sobre a qual recaiu 

a penhora é destinada ao recebimento de salário.

Posto isso, e sem maiores delongas, REJEITO a impugnação ao 

cumprimento de sentença fls. 327/332 manejada pelo executado

Preclusa, esta decisão expeça-se alvará de levantamento dos valores 

bloqueados às fls.319/320 em favor dos exequentes.

Após, intimem-se os exequentes para que se manifestem informando 

quanto ao pagamento do débito, no prazo de 05(cinco) dias, consignando 

que o silêncio será interpretado como quitação integral do débito. Após, 

com o decurso do prazo, tornem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1237 Nr: 207-77.2001.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Finaceira s/a. Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Teodoro de Melo, Hilda 

Pereira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Túlio de barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.1237

Vistos etc.

Chamo o feito à ordem, para sanar erro material.

Levando-se em consideração, o falecimento do executado Joaquim 

Teodoro de Melo, revogo a decisão de fls.262 ante a inviabilidade da 

efetividade de penhora online nas contas do de cujus.

Outrossim, proceda a escrivania a regularização do polo passivo da ação 

com a inclusão do Espólio de Joaquim Teodoro de Melo para figurar como 

executado no presente feito.

No mais, tendo em vista que a última atualização do débito fora realizada 

em data de 19.04.2005(fl.152), intime-se a parte exequente para que 

apresente atualização do débito, bem como se manifeste em termos de 

prosseguimento da ação, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes ao 

caso.

Alto Garças/MT, 23 de janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41314 Nr: 60-26.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omar Fruhauf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 DECISÃO.

Forte no princípio dispositivo, necessária á produção de prova oral no 
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caso em apreço, razão pela qual designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18/04/2018, às 14h00min, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas indicadas e as que vierem a ser arroladas.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do Juízo (art. 455, do CPC).

 A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, caso a testemunha não compareça, será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha (art. 455, § 2°, do 

CPC).

 Convoque as partes para comparecimento pessoal, ocasião em que será 

tomado o depoimento pessoal das mesmas, sob pena de confesso, 

conforme o artigo 385, § 1º, do CPC.

 Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas, expedindo-se carta 

precatória para testemunhas que porventura não residam nesta comarca, 

caso houver, para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

Em observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do NCPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável.

Intime-se.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35131 Nr: 1059-47.2014.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdS, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMGN, ERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria de Melo Santa Cruz 

Mesquita - OAB:15.381/GO

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 AUTOS N.º 1059-47.2014.811.0035-ID-35131

ESPÉCIE: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Claudionor de Souza e LUCIANA FARIAS DA SILVA

PARTE REQUERIDA: Ricardo Martins Gomes Nunes e Elisabete Rodrigues 

Luiz

INTIMANDO(A, S): Ricardo Martins Gomes Nunes, Cpf: 01870192150, Rg: 

4658190 DJP GO Filiação: Valter Dias Nunes e de Elsivânia Martins Gomes, 

data de nascimento: 30/06/1986, brasileiro(a), natural de Rio verde-GO, 

convivente, serviços gerais, Endereço: Rua 06 Lote 01 Qd. 01 Casa 11, 

Bairro: Parque Solar do Agreste, Cidade: Rio Verde-GO, 

telefone(66)99667-2328

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO redesignada 

para o dia 14/06/2018, às 09:00 horas, na sede do Juízo, sito à Rua Dom 

Aquino, 383

 Bairro: Centro, Cidade: Alto Garças-MT Cep:78770000, Fone: 

065-34711559.

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 13 de março de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 20936 Nr: 1078-18.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Pereira da Costa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5175-B/MT

 AUTOS N.º 1078-18.2010.811.0092 – Cód. 20936

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Nacional em 

face de Belmiro Pereira da Costa ME.

Foi determinada a citação do executado (fl. 45).

A citação foi exitosa e o executado ofereceu um veículo em penhora (fl. 

51).

Informado nos autos o parcelamento do crédito tributário (fl. 54).

 A Fazenda Pública pugnou pela suspensão do feito, pelo prazo de 180 

dias, com posterior vista dos autos.

 O feito foi arquivado em 2011, sendo que não foram abertas vistas à 

União para manifestação.

Assim, abram-se vistas à União para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, no sentido de informar o adimplemento do crédito tributário 

ou para dar seguimento à presente execução.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Alto Taquari/MT, 09 de maio de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33052 Nr: 796-38.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welber Felix Berquó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.Transitada em julgado, arquivem-se. Alto Taquari/MT, 1 de 

março de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 7888 Nr: 162-91.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Federal, Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO OKADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIO OKADA, Cpf: 00714453153, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc.A União propôs ação de execução fiscal contra 

Antônio Okada objetivando a cobrança de R$ 3.971,55 (três mil 

novecentos e setenta e um real e cinquenta e cinco centavos), conforme 

certidão de dívida ativa de fls. 03/04.Evidencia-se que a dívida foi quitada 

pelo executado (fl. 90), havendo concordância expressa da exequente, a 

qual requer extinção da execução ante a quitação do débito. É o relato. 

Fundamento.DECIDO.Com a quitação do débito, conforme comprova o 

documento de fl. 90, mister a extinção da presente ação, com fulcro no 
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artigo 794, I, do Código de Processo Civil que prevê.“Art. 794 do Código de 

Processo Civil Brasileiro extingue-se a execução quando:I - o devedor 

satisfaz a obrigação. Ainda, o Código Tributário Nacional, prescreve: Art. 

156. Extinguem o crédito tributário:I - o pagamento:DISPOSITIVO.ANTE O 

EXPOSTO, com base no artigo 794 inciso I do Código de Processo Civil, 

bem como o artigo 156 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o 

processo com julgamento de mérito, uma vez satisfeita à dívida pelo 

devedor, sendo indevidas custas processuais e honorárias 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as 

anotações de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 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, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 24 de janeiro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41145 Nr: 597-11.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno de Oliveira Primo, Rafael Batista 

Castilho, Wilker Elias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Alves do 

Nascimento - OAB:13996/GO, Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - OAB:15120/B, 

Solimar Batista dos Santos - OAB:GO/26.443-E

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na denúncia para:a) CONDENAR o acusado Wilker Elias de Oliveira pela 

prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, 147, “caput”, e 163, 

parágrafo único, I, c/c 29 e 69, todos do Código Penal, com as implicações 

da Lei Maria da Penha;b) CONDENAR o acusado Bruno de Oliveira Primo 

pela prática dos crimes previstos nos arts. 163, parágrafo único, I, do CP, 

com as implicações da Lei Maria da Penha, 180, “caput”, 329, “caput”, 

ambos do Código Penal, e 34, “caput”, da Lei 11.343/06, todos c/c 29 e 69 

do Código Penal;c) CONDENAR o acusado Rafael Batista Castilho, vulgo 

“Jamelão”, pela prática dos crimes previstos nos arts. 163, parágrafo 

único, I, do CP, com as implicações da Lei Maria da Penha, 180, “caput”, 

329, “caput”, e 250, § 1º, II, “b”, todos do Código Penal, e 34, “caput”, da 

Lei 11.343/06, todos c/c 29 e 69 do Código Penal.d) ABSOLVER os 

acusados da imputação de prática da conduta prevista no artigo 150, § 1º, 

do Código Penal, por existir circunstância que exclui o crime (consunção), 

nos termos do art. 386, VI, do CPP.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49891 Nr: 575-11.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcos de Paula Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, a apresentar o endereço das 

testemunhas arroladas às fls. 106, a fim de possibilitar a intimação 

pessoal, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49088 Nr: 194-03.2016.811.0084

 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: IAdOdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS 

- OAB:20421/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de divórcio litigioso proposta por ILZA ANGELA DE 

OLIVEIRA DOS PASSOS em face de LOURIVAL DOS PASSOS, ambos 

devidamente qualificados na inicial.

 A petição inicial veio instruída com os documentos.

Entre um ato e outro, as partes pactuaram acordo.

Deixo de abrir vista dos autos ao Ministério Público, porquanto as partes 

noticiaram não haver filhos, assim não havendo interesse na intervenção 

ministerial.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, estando elas bem representadas e se tratando de direitos 

disponíveis aqueles objeto do acordo realizado em audiência de 

conciliação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

legais o acordo celebrado entre as partes e DECRETO O DIVÓRCIO 

JUDICIAL do casal ILZA ANGELA DE OLIVEIRA DOS PASSOS e LOURIVAL 

DOS PASSOS, nos termos do acordo juntado aos autos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença, e 

DETERMINO que a requerente permaneça a grafar seu nome como de 

SOLTEIRA, a saber: Ilza Angela de Oliveira.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por ILZA 

ANGELA DE OLIVEIRA DOS PASSOS em face de LOURIVAL DOS 

PASSOS, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso 

III, “b”, do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE 

Mandado de Averbação ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das 

Pessoas Naturais de Apiacás/MT para que proceda às averbações e 

retificação necessárias.

CUSTAS pro rata (artigo 90, § 2º, CPC/2015), sendo que, apenas para a 

parte autora, ficará com sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do art. 

98, § 3º do CPC/2015, eis que as partes são beneficiária da Gratuidade da 

Justiça.

 Sem condenação em honorários advocatícios.

 CIÊNCIA à Defesa.

Arbitro honorários advocatícios à advogada nomeada em 04 (quatro) URH, 

nos termos da Tabela da OAB/MT, expeça-se a respectiva certidão.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35223 Nr: 167-64.2009.811.0084

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi, Marildete 

Maciel Mello, Márcia Freieslembem Diefenthaeler, Sadi Correia de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Silva Trindade, Município de Apiacas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - 

OAB:11111-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HUGO LEON 

SILVEIRA, para devolução dos autos nº 167-64.2009.811.0084, Protocolo 

35223, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Comarca de Araputanga
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 10074 Nr: 575-72.2004.811.0038

 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: Ananias Moreira Rebordoes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data transladei para o presente feito a r. sentença 

judicial dos Embargos de Cód. 65735. Oportunamente intimo a parte 

requerente para manifestar nos autos requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65735 Nr: 2458-68.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Moreira Rebordoes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data transladei para os autos a r. sentença judicial 

deste Embargos de Cód. 65735 para os autos cód. 10074. Oportunamente 

intimo a parte requerente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73978 Nr: 941-57.2017.811.0038

 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: Auto Posto Quatro Marcos Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Agnezini - 

OAB:19761/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, por flagrante falta de legitimidade da parte autora para propor 

a AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO em epígrafe, INDEFIRO O 

PROCESSO/PEDIDOS e EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NCPC, 

art. 330, II/NCPC, art. 485, I. Condeno a(s) parte(s) autora/requerente no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, contudo deixo de 

fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez 

que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso 

ou a citação da parte adversa.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada 

requerido do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 11099 Nr: 1286-77.2004.811.0038

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erica Thronicke Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Zanatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Marvulle - 

OAB:3.110/MT

 (...) Isso posto e porque decorrido tempo suficiente sem que tenham sido 

localizados bens suficientes para saldar o débito, conforme é facultado 

pelo art. 655, I c/c art. 655-A c/c art. 659, todos do CPC/NCPC, arts. 854 e 

ss. -, a requerimento do exequente e sem dar ciência prévia do ato ao 

executado, DEFIRO-A e, consequentemente, DETERMINO/REALIZO: a) 

confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, tornando 

os valores informados indisponíveis, caso existentes; b) que se aguarde 

no escaninho de penhora on-line do gabinete pelo prazo de 72h (setenta e 

duas horas), suficiente para o retorno das informações das instituições 

financeiras, ou, não sendo possível, decorrido o prazo suso, volte-me da 

Secretaria para reanálise/providências.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53131 Nr: 469-95.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ugo Furlan, João Leopoldo Samways Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteno Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Moura Borges - 

OAB:839/MS, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 Intimação da parte requerida acerca do inteiro teor da r. decisão judicial 

de ref. 11: (...) Isso posto e porque pendente essa providência após o 

retorno dos autos da segunda instância, DETERMINO a intimação da parte 

requerida, através do(a) advogado(a) constituído, para que informe se 

concorda/consente ou não com a desistência dos pedidos/ação 

apresentada pela parte requerente, a qual pode ser feita até a sentença – 

NCPC, art. 485, § 5º -, advertindo que o decurso do prazo de 5 (cinco) 

dias in albis será interpretado em sentido positivo e pela concordância 

tácita.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53223 Nr: 560-88.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, Regina Célia 

Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.Com relação aos emolumentos e custas 

judiciais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III 

c/c art. 648 -, correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou 

emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo 

Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 

20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido 

de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI 

n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a 

necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito 

em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 
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“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56329 Nr: 1051-61.2014.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEdNT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Rafael Lima Brasil - 

OAB:19041

 Intimação do REQUERIDO para que comprove nos autos se a menor está 

frequentando instituição de ensino. Intimação da REQUERENTE e do 

REQUERIDO para depositem o rol de testemunhas a serem inquiridas em 

audiência a ser designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26003 Nr: 2046-16.2010.811.0038

 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: Valdeci Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. sentença judicial datada 

de 12/3/2018, ref. 6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62975 Nr: 1505-07.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Da Roça Agricultura e Pecuária LTDA, Giane 

Sea Wrigth Rowe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:MT - 8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, por ora, INDEFIRO o pedido e DETERMINO que a(s) INTIME, 

o(s) advogado(s) – para que demonstre o prévio esgotamento do que está 

ao seu alcance, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Demonstrado pela parte, volte-me para análise, eventual deferimento do 

pedido e realização da(s) pesquisa(s). Contudo, transcorrido o prazo in 

albis, aguarde por 30 (trinta) dias.

Após intime a parte para suprir a falha no prazo de 5 (cinco) dias, 

conforme disposto no art. 485, § 1º do NCPC, retornando-me concluso 

para extinção na hipótese de caracterizado o abandono.

Cumpra.

Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 15547 Nr: 1339-87.2006.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A - Em liquidação 

Extrajudicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glenio José Ferreira, Pantaleão Ancelmo 

Ferreira, Clenio Jose Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Silva Vieira - 

OAB:32304/PR, Elcio Luiz Kovalhuk - OAB:27571/PR, Fabiane Carol 

Wendler - OAB:OAB 25.942 /PR, Gisele Soler Consalter - 

OAB:OAB/PR 25.942, Maria de Fátima Rabelo Jacomo - OAB:OAB 

19.515 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243, 

Vera Lucia Novak - OAB:MT/ 10.886

 Intimação da parte autora acerca do inteiro teor da r. decisão judicial de 

ref. 9: (...) Isso posto, não solucionada a lide ou requerida a adjudicação – 

NCPC, art. 876 e ss. -, DETERMINO que intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) em prosseguimento e 

esclareçam se deseja(m) aquela – adjudicação - ou promover a alienação 

dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 

685-C/NCPC, art. 880.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27614 Nr: 1056-88.2011.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ziguilomar dos Santos Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes - OAB:MT - 

4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 (...) Isso posto, conforme é facultado pelo art. 655, I c/c art. 655-A c/c art. 

659, todos do CPC/NCPC, arts. 854 e ss. -, a requerimento do exequente e 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, DEFIRO-A e, 

consequentemente, DETERMINO/REALIZO: a) confecção da minuta e seu 

protocolo pelo sistema BACENJUD, tornando os valores informados 

indisponíveis, caso existentes; b) que se aguarde no escaninho de 

penhora on-line do gabinete pelo prazo de 72h (setenta e duas horas), 

suficiente para o retorno das informações das instituições financeiras, ou, 

não sendo possível, decorrido o prazo suso, volte-me da Secretaria para 

reanálise/providências.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59250 Nr: 46-67.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edite Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rufo Junior - 

OAB:MT - 8251-B

 Intimação da parte requerente acerca do inteiro teor da r. sentença judicial 

de ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68839 Nr: 1302-11.2016.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Isso posto, por ora, INDEFIRO o pedido e DETERMINO que a(s) INTIME, 

o(s) advogado(s) – para que demonstre o prévio esgotamento do que está 

ao seu alcance, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Demonstrado pela parte, volte-me para análise, eventual deferimento do 

pedido e realização da(s) pesquisa(s). Contudo, transcorrido o prazo in 

albis, aguarde por 30 (trinta) dias.

Após intime a parte para suprir a falha no prazo de 5 (cinco) dias, 

conforme disposto no art. 485, § 1º do NCPC, retornando-me concluso 

para extinção na hipótese de caracterizado o abandono.

Cumpra.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58321 Nr: 2126-38.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Palma Dias - 

OAB:3523

 (...) Isso posto, conforme é facultado pelo art. 655, I c/c art. 655-A c/c art. 

659, todos do CPC/NCPC, arts. 854 e ss. -, a requerimento do exequente e 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, DEFIRO-A e, 

consequentemente, DETERMINO/REALIZO: a) confecção da minuta e seu 

protocolo pelo sistema BACENJUD, tornando os valores informados 

indisponíveis, caso existentes; b) que se aguarde no escaninho de 

penhora on-line do gabinete pelo prazo de 72h (setenta e duas horas), 

suficiente para o retorno das informações das instituições financeiras, ou, 

não sendo possível, decorrido o prazo suso, volte-me da Secretaria para 

reanálise/providências.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58336 Nr: 2128-08.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Palma Dias - 

OAB:3523

 (...) Isso posto, conforme é facultado pelo art. 655, I c/c art. 655-A c/c art. 

659, todos do CPC/NCPC, arts. 854 e ss. -, a requerimento do exequente e 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, DEFIRO-A e, 

consequentemente, DETERMINO/REALIZO: a) confecção da minuta e seu 

protocolo pelo sistema BACENJUD, tornando os valores informados 

indisponíveis, caso existentes; b) que se aguarde no escaninho de 

penhora on-line do gabinete pelo prazo de 72h (setenta e duas horas), 

suficiente para o retorno das informações das instituições financeiras, ou, 

não sendo possível, decorrido o prazo suso, volte-me da Secretaria para 

reanálise/providências.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27242 Nr: 691-34.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zeronildes Alves Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que informe os dados atualizados da parte 

requerente, a fim de que a mesma possa ser informada acerca da 

expedição do alvará de levantamento. Oportunamente intimo o douto 

advogado do inteiro teor da r. decisão judicial de ref. 8:(...)Ademais, 

considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária indicada, 

DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento 

e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27684 Nr: 1125-23.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal.

Por fim, aguarde informações sobre o pagamento/adimplemento dos 

valores atrasados e ainda pendentes.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62960 Nr: 1503-37.2015.811.0038

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Rezende da Silva e Cia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/ 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, por ora, INDEFIRO o pedido e DETERMINO que a(s) INTIME, 

o(s) advogado(s) – para que demonstre o prévio esgotamento do que está 

ao seu alcance, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Demonstrado pela parte, volte-me para análise, eventual deferimento do 

pedido e realização da(s) pesquisa(s). Contudo, transcorrido o prazo in 

albis, aguarde por 30 (trinta) dias.

Após intime a parte para suprir a falha no prazo de 5 (cinco) dias, 

conforme disposto no art. 485, § 1º do NCPC, retornando-me concluso 

para extinção na hipótese de caracterizado o abandono.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50649 Nr: 478-91.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Crispim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que informe os dados atualizados da parte 

requerente, a fim de que a mesma possa ser informada acerca da 

expedição do alvará de levantamento. Oportunamente intimo o douto 

advogado do inteiro teor da r. decisão judicial de ref. 8:(...)Ademais, 

considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária indicada, 

DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento 

e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27120 Nr: 571-88.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celinia Ramos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 
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OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim 

de decotar/excluir o excesso apontado de R$. R$. 18.896,40 (dezoito mil 

oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) e homologar o 

débito total de R$. 56.549,39 (cinquenta e seis mil quinhentos e quarenta e 

nove reais e trinta e nove centavos), sendo R$ 54.855,04 (cinquenta e 

quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) para a 

parte exequente e R$ 1.694,35 (mil seiscentos e noventa e quatro reais e 

trinta e cinco centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com 

data base em 4/2017.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12395 Nr: 527-79.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Tapias Tetilla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erica Thronicke Ribeiro, Gesse Candido da 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto P. de Miranda - 

OAB:9.779, Lauro Marvulle - OAB:3.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 (...) Isso posto e porque decorrido tempo suficiente sem que tenham sido 

localizados bens suficientes para saldar o débito, conforme é facultado 

pelo art. 655, I c/c art. 655-A c/c art. 659, todos do CPC/NCPC, arts. 854 e 

ss. -, a requerimento do exequente e sem dar ciência prévia do ato ao 

executado, DEFIRO-A e, consequentemente, DETERMINO/REALIZO: a) 

confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, tornando 

os valores informados indisponíveis, caso existentes; b) que se aguarde 

no escaninho de penhora on-line do gabinete pelo prazo de 72h (setenta e 

duas horas), suficiente para o retorno das informações das instituições 

financeiras, ou, não sendo possível, decorrido o prazo suso, volte-me da 

Secretaria para reanálise/providências.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51678 Nr: 1563-15.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurides Madalena dos Santos

 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:

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 26 de 

abril de 2018, às 13h – NCPC, art. 357, V.

Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19806 Nr: 827-36.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal.

Por fim, aguarde informações sobre o pagamento/adimplemento dos 

valores atrasados e ainda pendentes.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56514 Nr: 1205-79.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozias Martins Crus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Teixeira Lemos, Luciene dos Reis 

Lemos, L. dos Reis Lemos Papelaria - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial de ref. 

08: (...) assim como diante da necessidade de produção de provas outras, 

in limine, dou seguimento porque não foi reconhecida a “suspeição geral” 

do magistrado subscrevente e DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 11 de abril de 2018, às 14h – NCPC, art. 357, V.

Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, através do seu(sua) 

advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e 

para que, caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22458 Nr: 1232-38.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelícia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que informe os dados atualizados da parte 

requerente, a fim de que a mesma possa ser informada acerca da 

expedição do alvará de levantamento. Oportunamente intimo o douto 

advogado do inteiro teor da r. decisão judicial de ref. 8:(...)Ademais, 

considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica pelo sistema 

SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária indicada, 

DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento 

e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63039 Nr: 1525-95.2015.811.0038

 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: Vera Lucia de Almeida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora do inteiro teor da r. sentença judicial de ref. 33: 

(...) Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos 

na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – 

art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.(...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27201 Nr: 650-67.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Emilia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para, no prazo legal, 

informar nos autos dados atualizados da parte requerente (endereço e 

telefone), a fim de que a mesma seja informada acerca da expedição do 

alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25593 Nr: 1634-85.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gersina Lina de Jesus da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para, no prazo legal, 

informar nos autos dados atualizados da parte requerente (endereço e 

telefone), a fim de que a mesma seja informada acerca da expedição do 

alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77258 Nr: 2622-62.2017.811.0038

 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: Divino Jose Vicente, Geusa Gomes Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesmar Silva da Cunha Junior

 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 assistência judiciária gratuita e, porque possível no caso, 

defiro o parcelamento das taxas, custas e depesas processuais iniciais 

em 6 (seis) mensais e consecutivas/sucessiva, sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado – 

CNGC, art. 468, § 7º, salvo em relação as despesas com diligências do(a) 

OJA, que deverão ser adiantadas pela parte requerente a cada ato, 

devendo ser comunicado por e-mail ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA, através do dca@tjmt.jus.br, nos termos do Ofício 

Circular n. 4/2018/GAB/J-Aux, de 6 de março de 2018. Diversamente, 

porque ausentes os requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e 

ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA. Por fim, DETERMINO que designe audiência de conciliação 

ou de mediação, a qual será realizada pelo conciliador ou mediador da 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65140 Nr: 2277-67.2015.811.0038

 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: Eugenival Duarte Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, DECLARO PARCIALMENTE NULA a decisão proferida no 

dia 23/11/2015, fazendo-o apenas em relação a citação por edital e 

DETERMINO que designe audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

será realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§.

Intime o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, e advirta as 

partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

O prazo de contestação será o disposto no art. 335 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98289 Nr: 694-42.2018.811.0038

 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: Divino Moreira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:MT/ 16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação apresentada (tempestivamente) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53223 Nr: 560-88.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, Regina Célia 

Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12346 Nr: 497-44.2005.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Alves Pereira (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes - OAB:MT - 

4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto e conforme fundamentação suso, por ora, INDEFIRO os 

pedidos e, sem prejuízo das anotações quanto aos novos advogados – 

Dra. Rute de Laet e Soares e Dr. Anderson Gomes dos Santos - no 

sistema, DETERMINO que: a) intime a inventariante, através do seu 

advogado constituído, para ciência dos pedidos e, querendo, 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias; b) intime os peticionantes, 

através dos advogados por eles constituídos por último, para que tragam a 

prova/demonstração do divórcio entre o de cujus Vicente Alves Ferreira e 

Maria Emília Ferreira, assim como comprovação da partilha do imóvel objeto 

da lide e eventual legitimidade da ascendente, ora inventariante, para 

dispor da integralidade desse imóvel para terceiros, fazendo-o em 15 

(quinze) dias, porque ninguém pode transferir a outrem direito de que não 

seja titular - nemo plus iuris ad alium tranferre potest quam ipse habet.

Transcorridos os prazos in albis ou não, dê ciência à representante do 

Ministério Público e me volte concluso para decidir.

Cumpra.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54995 Nr: 2385-67.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Fernandes Ataide

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para, no prazo legal, 

informar nos autos dados atualizados da parte requerente (endereço e 

telefone), a fim de que a mesma seja informada acerca da expedição do 

alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71415 Nr: 2877-54.2016.811.0038

 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: Rosa Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para 

DETERMINAR a retificação do atestado de óbito de ALAIR FERREIRA LIMA, 

a fim de que conste que o de cujus era convivente (união estável). 

Condeno a parte autora/interessado(a) – NCPC, art. 88 - “Nos 

procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas 

pelo requerente e rateadas entre os interessados” - no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação da parte adversa, 

uma vez que trato de procedimento de jurisdição voluntária, em que não há 

lide ou partes, mas interessados. Transitada em julgado, expeça o 

necessário para o cumprimento do decisum e, nada mais havendo, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69839 Nr: 1836-52.2016.811.0038

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Lana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, considerando a inadequação da via eleita para obtenção 

de autorização judicial a fim de transferir bens do de cujus, havendo 

necessidade de observância da regra do inventário ou de arrolamento, de 

procedimento distinto, porque existem outros bens sujeitos à sucessão 

causa mortis e interesse de menores que necessitam ser tutelados com 

acuidade, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 267, VI/NCPC, art. 485, VI.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14530 Nr: 590-70.2006.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton José Santos da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Leandro Alves da Luz ( Espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:MT - 4903, Luciana Rita de Queiroz Mamedes - OAB:MT - 

15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do inteiro teor da r. decisão de ref. 7: (...)Isso posto e por 

verificar que não preenche os requisitos legais, porque deve ser instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura e processamento 

regular da ação, apresentando defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, DETERMINO a intimação das partes, 

através de seu(s) advogado(s), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CORRIJAM e tragam a documentação ausente e suso mencionada, sob 

pena de abertura/instauração de procedimento de remoção do 

inventariante de ofício, por não dar ao inventário andamento regular e 

praticar atos meramente protelatórios e, ao final, fixar multa em montante 

de até 3% (três por cento) do valor dos bens inventariados.(...)Sem 

prejuízo disso, uma vez que é direito de pessoas maiores e capazes optar 

por fazer inventário na via extrajudicial, e desistir do inventário judicial, 

desde que mediante a concordância de todos os herdeiros e 

interessados, DETERMINO que esclareçam sobre isso.(...)

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 43566 Nr: 1779-75.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda de Campos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 36, formulado pela parte requerente, concernente 

à suspensão do feito, contudo, considerando que o INSS tem o prazo de 

90 (noventa) dias para se pronunciar, período esse, que já se encerrou, 

considerada a data tanto do pedido de fls. 36, como o requerimento de fls. 

37.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Tendo em vista que já decorreu o prazo determinado, a saber, de 90 

(noventa) dias, a partir do protocolo do pedido de fl. 36, intime-se a parte 

requerente, via DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

resultado do requerimento administrativo junto ao INSS, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito;

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Arenápolis, 9 de outubro de 2017.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42075 Nr: 2371-56.2012.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Combustivel Arenápolis Ltda, por seu 
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Sócio Marco André Wieczorek., Marco André Wieczoreck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Bedin Biasotto, Jonas Rachid Murad 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Bedin Biasotto - 

OAB:9183/MT

 Certifico que desapensei estes autos dos principais. Intimo o embargado 

para ciência da sentença que extinguiu esses embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 343 Nr: 111-70.1993.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcionílio Caetano de Souza, Izabel Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marieta Ramiro Santos, Dércio João Santana, 

Lupércio Luiz Santana, Dionísia Rodrigues Santana, João Rodrigues 

Santana, Ércio Santana Pinto, Maria Ferreira Santana, Cércio Santana 

Pinto, Maria dos Anjos de Souza Santana, Ademar Santana Pinto, Maria da 

Silva Santana, Izamar Santana Pinto, Simar Santana Pinto, Nelson Santana 

Pinto, Ana Pinheiro Pinto, Marly Santana Sampaio, Antonio Carlos Sampaio, 

Vandereli Bastos Santana, Dervando Bastos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RELATÓRIO. Cuida-se de abertura de inventário ajuizada por Marcionilio 

Caetano de Souza e demais herdeiros em face do Espólio de Dércio João 

Santana, Marieta Ramiro Santos.

 Entre um ato e outro, os requerentes pugnaram pela desistência da 

demanda, visando ingressar na via extrajudicial – fl. 170.

FUNDAMENTAÇÃO. Infere-se dos autos que os herdeiros optaram pela via 

administrativa para realização do inventario.

Tal faculdade encontra-se respaldo no art. 610, §1º, o qual estabelece, 

expressamente, que, se todas as partes envolvidas forem capazes e 

concordes, poderá fazer-se o inventario e a partilha por escritura pública 

(via administrativa), a qual constituirá título hábil para o registro imobiliário.

A fim de regulamentar o artigo supra, veio o artigo 2, da resolução 35, do 

Conselho Nacional de Justiça, conforme abaixo descrito:

 "art. 2 - É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou 

extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, 

pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da 

via extrajudicial."

 Assim sendo, diante da concretização da faculdade dos herdeiros em 

optar pela realização do inventario de forma extrajudicial, resta evidente a 

desistência da via judicial.

 DISPOSITIVO. Isso posto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, 

e 485, VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO e, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito.

Custas e despesas processuais, pela parte desistente, se houver - CPC, 

art. 90, caput -, eis que INDEFIRO o beneficio da assistência judiciária 

gratuita.

Sem verba honorária.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47445 Nr: 536-28.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Teixeira, Raquel Cristina da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gezuino Catarino da Cruz - 

OAB:10620-E, Rodrigo Batista da Silva - OAB:7697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Portando, considerando que os embargos à execução foram 

protocolados via postal em 06.04.2015, pode-se afirmar que estes estão 

INTEMPESTIVOS, pois o prazo para interpor embargos findou em 

17.03.2015. Destaca-se que extrai-se ainda dos autos em apenso que até 

a presente data o executado/embargante não impugnou a penhora, prazo 

esse decorrido em 30.03.2015. Em suma, por não reconhecer a existência 

de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão 

objurgada, hei por bem rejeitar os Embargos de Declaração opostos nos 

autos. É como decido! Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos nos autos. CERTIFIQUE-SE o transito em julgado 

da sentença proferida a fl. 90/90-v, e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 474-51.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 09

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F C L DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65324 Nr: 239-16.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64952 Nr: 49-53.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Lat Unilac Ltda, Mario 

Mendonça Figueira, BENTO MIGUEL DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 
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necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 120 Nr: 86-67.1987.811.0026

 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: Pedro Nishimura, Adélia Nishimura, Tadaki Naka, Aiko 

Naka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ytamaray Norte S/A. - Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliezer Valladares Rebello - 

OAB:1352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - 

OAB:7288-A/MT

 Intimo o patrono do requerido para, no prazo legal, retirar as cópias 

solicitadas dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52600 Nr: 898-93.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Philipi Barroso Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, HOMOLOGO a decisão proferida pela 

autoridade administrativa às fls. 238/239.IV – Cumpra a Secretaria Judicial 

as seguintes providências:a)PROCEDAM-SE os cálculos de liquidação da 

pena, devendo ser observado os atestados ainda não computados além 

dos juntados às fls. 205/210;b)Em seguida, ABRA-SE vista ao 

representante do Ministério Público e ao patrono do apenado, 

respectivamente, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias sobre o 

cálculo de pena, sob pena de concordância tácita.c)Após, VOLTEM-ME 

conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65101 Nr: 126-62.2018.811.0026

 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 Bernardo de Souza, Lucy Batista da Silva de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eustáquio, Marcio Lourenço de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EDUARDO SILVA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-59.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ALVES 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)

 

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:8010199-59.2015.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11250761) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-59.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ALVES 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)

 

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:8010199-59.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11250761) proferida nos autos. 

Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-43.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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:8010116-43.2015.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11252293) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-43.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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:8010116-43.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11252293) proferida nos autos. 

Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-75.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010131-75.2016.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11253164) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-75.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR REGINA DE OLIVEIRA (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)

 

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:8010131-75.2016.8.11.0026 Intimo a parte requerida, na pessoa 

do seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11253164) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-68.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010222-68.2016.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 11252318) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-68.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010222-68.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 11252318) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000148-40.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000148-40.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11253784) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000148-40.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000148-40.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11253784) proferida nos autos. 

Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-40.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR REZENDE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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:8010155-40.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11302666) proferida nos autos. 

Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-66.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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:1000198-66.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11253824) proferida nos autos. 

Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-66.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE MAGALHAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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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:1000198-66.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11253824) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000178-75.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000178-75.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11253828) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000178-75.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000178-75.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11253828) proferida nos autos. 

Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-25.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANDILENE FRANCISCA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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:8010048-25.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11253746) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-25.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANDILENE FRANCISCA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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:8010048-25.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11253746) proferida nos autos. 

Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-28.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-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)

 

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:8010063-28.2016.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11251426) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-28.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-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)

 

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:8010063-28.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11251426) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000177-90.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000177-90.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000177-90.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CANTUARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000177-90.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 
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patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-12.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000124-12.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-12.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000124-12.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos. 

Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-09.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000109-09.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 02/05/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Ressalta-se, outrossim, que a ausência da 

parte autora implicará na extinção do feito. Arenápolis, 13/03/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-58.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINIR RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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:1000205-58.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11246506) proferida nos autos. 

Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-58.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINIR RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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:1000205-58.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11246506) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-71.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000133-71.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11247240) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-71.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000133-71.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11247240) proferida nos autos. 

Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-03.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000144-03.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (Id 11767349) proferida nos autos. 

Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-03.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000144-03.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 11767349) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-85.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000145-85.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11767345) proferida nos autos. 

Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-85.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000145-85.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (Id 11767345) proferida nos 

autos. Arenápolis, 13/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50556 Nr: 1283-88.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI GOMES DA SILVA, DIOGO JOSE DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20.037/A - MT, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 Intimação da defesa do Réu Levi Gomes da Silva para apresentar 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50556 Nr: 1283-88.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI GOMES DA SILVA, DIOGO JOSE DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20.037/A - MT, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 Vistos etc. Declaro encerrada a instrução e determino a abertura de vista 

dos autos às partes para apresentação de alegações finas, primeiro ao 

Ministério Público e, em seguida, à Defesa, no prazo e na forma legal. 

Após, voltem conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51201 Nr: 1966-28.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO PERES DE PAULA, WILMA ARCANJO DE 

PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado Dr. Antônio Valdenir 

Caliare, para informar os dados bancários para expedição de alvará 

eletrônico, tendo em vista a petição de fl. 218 ser omissa quanto a estes 

dados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70941 Nr: 4706-80.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação revisional de alimentos ajuizada por Sebastisão Magno 

Candido em desfavor de Edna de Brito Grapiuna, todos devidamente 

qualificados nos autos.

No curso da ação as partes apresentaram petição de acordo (ref. 14).

De acordo com aludido instrumento as partes dispuseram sobre questões 

de natureza familiar, como alimentos.

O genitor se compromete a pagar a título de alimentos aos filhos menores, 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) até o dia 15 (quinze) de cada 

mês, a ser depositado na conta informada nos autos, de titularidade da 

genitora dos menores.

O Ministério Público manifestou-se pela homologação do acordo (ref. 20).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

 “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

 (...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

O acordo apresentado é válido e regular.

HOMOLOGO, por sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo formalizado pelas partes, declarando EXTINTA a presente ação, 

o que faço com resolução do mérito (art. 487 , inc. III, b, do NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL), determinando a baixa devida nos registros 

correspondentes, cabendo ao escrivão judicial formalizar o elenco de 

diligências pertinentes, à tudo certificando, com as cautelas de praxe. Em 
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consequência, cancelo a audiência designada nos autos.

Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita.

 P. R. I. Ciência ao Ministério Público.

 Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72740 Nr: 5970-35.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, para especificar as provas que eventualmente 

pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma, sob pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73723 Nr: 648-97.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL NASCIMENTO ANCESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 Intimo o defensor constituído para que apresente o endereço bem como 

maiores informações sobre a testemunha JUNINHO DE TAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73723 Nr: 648-97.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL NASCIMENTO ANCESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 Designo a data de 02 de maio de 2018, às 17h30min, para a audiência de 

Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas 

tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que o denunciado 

será interrogado ao término da instrução, depois de inquiridas todas as 

testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que 

lhe seja possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Justifico a data em 

razão da lotada pauta de audiências deste juízo. Intimem-se o acusado, as 

testemunhas de acusação e defesa, bem como o defensor 

constituído.Ciência ao Ministério Público.Desde já determino a expedição 

de carta precatória para interrogatório do acusado, bem como eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.Requisite-se se 

necessário.Sirva-se a presente como CARTA PRECATÓRIA/MANDADO DE 

INTIMAÇÃO e/ou OFÍCIO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71577 Nr: 5097-35.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO VALE DO 

JURUENA-BANCO SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMARCIO RODRIGO GABALDI BELEM, ELIANA 

APARECIDA GABALDI BELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao que dispõe o artigo 203, § 4º do NOVO CPC e 

provimento 56/2007/CGJ, impulsiono os autos, intimando a parte exequente 

para se manifestar acerca da certidão de ref: 14, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 30209 Nr: 884-69.2006.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPINO CRISÓSTOMO BARBOSA JÚNIOR, 

vulgo "JÚNIOR", VANDERLEY ANTONIO LAZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO CRISÓSTOMO 

BARBOSA - OAB:13519, ASTILHO DEMETRIO URBIETA - OAB:7.717-b, 

LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14.415

 Ante o exposto e com base nessa soberana manifestação do Conselho 

de Sentença, declaro improcedente a pretensão punitiva estatal formulada 

em face de AGRIPINO CRISÓSTOMO BARBOSA JUNIOR e VANDERLEY 

ANTONIO LAZAROTTO, para o fim de absolvê-los da imputação inicial, 

com fulcro no artigo 386, incisos IV e VI, respectivamente.Defensor 

Nomeado:Considerando a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, 

este Juízo nomeou o defensor dativo Dr. Astilho Demétrio Urbieta para 

promover a defesa do acusado Vanderley Antônio Lazarotto. Assim, 

amparada no artigo 22, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios do Dr. Astilho Demétrio Urbieta (OAB/MT 7717-B), os quais 

fixo em 20 (vinte) URH’s, ante sua atuação em plenário do 

Júri.Cumpram-se, no que for aplicável, as disposições da CNGC. Destruam 

os abjetos apreendidos. Promova-se a destinação do armamento 

apreendido no processo ao Exército, para destruição.Dou a presente por 

publicada e as partes por intimadas. Intime-se o réu Vanderley Antonio 

Lazarotto por edital, acerca da presente sentença. Registre-se.Sessão do 

Tribunal do Júri de Aripuanã, 13 de março de 2018.Daiane Marilyn 

VazJuíza Substituta/Presidente do Tribunal do Júri

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 08.2018.DF

 O Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Brasnorte MT, no uso de suas atribuições legais e na forma 

da lei,

 CONSIDERANDO que a Comarca de Brasnorte possui um automóvel, 

marca FIAT, modelo FIAT.PALIO FIRE placa QBE8739.MT, chassi 

9BC17122ZH7606758 que está sendo utilizado unicamente em serviço do 

Poder Judiciário, nas atividades administrativas e de apoio, tais como levar 

e buscar encomendas, documentos e equipamentos, realizar visitas 

oficiais, de fiscalização e correições, bem como visitas realizadas pela 

Psicóloga e Assistente Social credenciadas referente aos estudos 

psicossociais solicitados por este Juízo

 RESOLVE.

  Art. 1. Revogar a portaria 04.2017.DF. Art. 2. Designar todos os 

servidores investidos de cargo efetivo, servidores de cargos 

comissionados, bem como os colaboradores credenciados, ressalvados 

os Oficiais de Justiça e Agente da Infância e Juventude, como motoristas, 

devendo todos estar portando suas Carteiras Nacionais de Habilitação 

CNHs devidamente regularizadas. Art. 3. Estabelecer que os servidores 

acima mencionados observem todas as normativas do Tribunal de Justiça 

a respeito do assunto, bem como realizarem o devido controle de 

utilização e abastecimento do veículo, por meio caderno próprio para este 

fim, assumindo a responsabilidade pelo veículo e sua conservação, bem 

como por toda e qualquer infração de trânsito que cometer, por culpa ou 

dolo, fato que deve ser informado imediatamente aos superiores imediatos 

e ao chefe da Divisão de Transporte do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, sendo cientificados das responsabilidades de liquidação das 

referidas infrações, não podendo em hipóteses nenhuma utilizar o veículo 

para fins que não sejam relacionados às atividades dos serviços do Poder 

Judiciário, devendo garantir também que o veículo seja estacionado em 

local seguro. Art. 4. Autorizar todos os motoristas a guardar o veículo 

oficial em garagem residencial, acaso necessário nos termos do Parágrafo 

2 do Art. 20 da Resolução N. 003.2010.TP que regulamenta a utilização, 

condução, manutenção e controle de veículos oficiais do Poder Judiciário 
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do Estado de Mato Grosso. Publique.se. Cumpra.se. Ciência aos 

servidores interessados. Remeta.se cópia ao setor de Transporte do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntamente com as cópias da Carteira 

Nacional de Habilitação de cada motorista acima citado.

 Brasnorte.MT, 13 de março de 2018.

 Victor Lima Pinto Coelho

 Juiz de Direito e Diretor do Foro.

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22287 Nr: 1498-67.2008.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:15 Dias

Executados(as): Arlei de Oliveira - Me, CNPJ: 01972560000170, 

brasileiro(a), marcenaria, Endereço: Av. Carminho de Campos , N° 1551, 

Fundos, Bairro: Grande Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

Executados(as): Arlei de Oliveira - Me, CNPJ: 01972560000170, 

brasileiro(a), marcenaria, Endereço: Av. Carminho de Campos , N° 1551, 

Fundos, Bairro: Grande Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Arlei de Oliveira - Me, CNPJ: 

01972560000170, brasileiro(a), marcenaria, Endereço: Av. Carminho de 

Campos , N° 1551, Fundos, Bairro: Grande Terceiro, Cidade: Cuiabá-MT

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, CNPJ: 

03507415000144, brasileiro(a), Endereço: Rua Seis S/nº, Bairro: Centro 

Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 739,01

Prazo para pagamento:05 dias

Pagamento sob pena de:sob pena d PROTESTO ou envio para DIVIDA 

ATIVA

Nome e cargo do digitador:Central de Arrecadação e Arquivamento

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60881 Nr: 1053-68.2016.811.0100

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ROPPA SEIFERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66993 Nr: 2367-15.2017.811.0100

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVD, kVdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ausente a parte requerida para a audiência de conciliação marcada para 

a data de hoje, DETERMINO que a mesma seja intimada para que apresente 

Contestação no prazo de 15 dias, sob as penas da lei. Decorrido o aludido 

prazo, intime-se a parte requerente para que apresente Impugnação à 

Contestação, também no prazo de 15 dias. Em seguida, retornem os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50734 Nr: 267-63.2012.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER PADOVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em fase de especificações de provas, a parte autora requereu a este 

Juízo a produção da prova testemunhal, que ora DEFIRO, devendo as 

testemunhas do autor comparecerem na audiência, independente de 

intimações.

DEFIRO ainda o pedido de depoimento pessoal da parte autora, que foi 

requerido pelo INSS.

E, ademais, DESIGNO, nos termos do art. 358, do CPC, a audiência de 

instrução e julgamento para a data de 10 de maio de 2018 às 14h00min.

Intimem-se.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário MANDADO/OFÍCIO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20711 Nr: 1330-02.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIESEL NORTE LTDA, FERNANDO MARCOS 

MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César Dos Santos - 

OAB:7906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado(a) para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, proceda recolhimento das custas processuais 

pendentes nos autos, no valor de R$ 554,35 (Quinhentos e cinquenta e 

quatro reais e trinta e cinco centavos). Sob pena de anotação à margem 

da distribuição. Item 2.14.11 – CNGC: Em relação aos processos 

distribuídos antes da vigência da Lei 7.603/2001, inclusive os do Juizado 

Especial Cível, nas hipóteses previstas nos incisos II, III, IV e V, do subitem 

5.9.1, extintos ou arquivados, e pendentes do recolhimento de custas, 

deverá o valor ser informado e anotado na margem da distribuição, para 

que, diante de eventual solicitação de certidão, possa o Cartório 

Distribuidor constar a referência formal ao inadimplemento dos encargos. 

(Redação alterada pelo Provimento n.º 13/08 - CGJ)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22366 Nr: 58-02.2009.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135
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 Remetam-se os autos para o TRF1 para apreciação do recurso de 

apelação interposto com as baixas e anotações de costume.

Cumpra-se, expedindo-se o adequado e servindo a cópia desta sentença 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66514 Nr: 2030-26.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIRO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O

 Vistos etc.[...], ao tempo em que REVOGO a prisão preventiva de 

WALMIRO PEDRO DA SILVA, vulgo “NALDO”, aplico-lhe, [...], as seguintes 

medidas cautelares: a) INFORMAR endereço, onde poderá ser 

encontrado, comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;b) 

COMPARECER mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na 

Secretaria do Juízo onde estiver residindo, para informar e justificar suas 

atividades; c) NÃO SE AUSENTAR da Comarca onde estiver residindo, por 

mais de 15 (quinze) dias, sem autorização prévia do Juízo; d) NÃO 

INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E 

NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, 

NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), 

locais de reputações duvidosas e festas em locais abertos ao público em 

geral;e) RECOLHER-SE em sua residência no período noturno, nos finais 

de semana e nos dias de folga, salvo por motivo previamente justificado e 

devidamente autorizado pelo Juízo onde estiver residindo e f) NÃO SE 

ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito.Advirto o acusado que as 

medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, 

substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem 

suficientes à garantia da ordem pública, [...].Intime-se a defesa, via 

publicação na imprensa e o acusado, por oficial de justiça, o qual deverá 

cientificar: WALMIRO PEDRO DA SILVA, vulgo “NALDO”do teor desta 

decisão e colher seu eventual aceite, acerca às condições ora 

impostas.Ciência ao Ministério Público.No mais, considerando que foi 

expedida carta precatória para realização do interrogatório do acusado e 

que o Juízo Deprecado (3ª Vara Criminal da Comarca de Juína – MT) 

designou audiência para tal finalidade para data de 04/05/2018 às 

13h50min, aguarde-se o cumprimento daquela, bem como sua devolução 

para este Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o adequado e 

servindo a cópia desta decisão como o necessário (mandado/carta/carta 

precatória/ofício/notificação/termo de compromisso/alvará de soltura, se 

por outro motivo o acusado não estiver preso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66050 Nr: 1712-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAEL JAIME GONÇALVES, LUCAS RAFAEL 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gil Silva - OAB:20303, 

Wellington Pereira dos Santos - OAB:10994/MT

 Intimação dos réus, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência de instrução e julgamento redesignada para a 

data de 23 de abril de 2018, às 10h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67492 Nr: 2719-70.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da comarca de Diamantino/MT, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG- 

BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Thiollier Filho - 

OAB:OAB/SP 40.952, CARLOS EDUARDO LISCHEWSKI MATTAR - 

OAB:OAB/SP 256.849, MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - 

OAB:OAB/SP 143.671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, NA PESSOA DE SEUS 

PROCURADORES, para que manifestem-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref: 15, sob 

pena de devolução da presente missiva nos termos da CNGC- 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 14061 Nr: 409-48.2004.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEI CERQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599, Silvio César dos Santos - OAB:B-7806

 INTIMAÇÃO do réu, na pessoa de seu advogado, de que o processo fora 

devidamente desarquivado conforme solicitado, para que manifeste-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40033 Nr: 1563-17.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

1 – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, em razão da 

convocação deste Magistrado para participar do “Curso de Implantação do 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, versão 2.0” no dia 

19.03.2018 e estar em trânsito a esta Comarca na data de 20.03.2018 no 

período da manhã, REDESIGNO para o dia 14 de MAIO de 2018, às 

17h00min (horário de Cuiabá/MT) a audiência anteriormente aprazada.

2 – EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as 

partes e as testemunhas.

3 – INTIMEM-SE.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34703 Nr: 390-26.2015.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBNQ, GNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bartira Bibiana Stefani - 

OAB:15194-A/MT, NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Pelo MM. Juiz foi dito: Vistos etc. Contata-se que as partes chegaram a 

um consenso, tendo o Ministério Público se manifestado pela homologação 

do acordo. Diante de tais circunstancias fáticas/jurídicas, a homologação 

do acordo é medida de direito. Posto isso, HOMOLOGO a consensualidade 

e, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, §3º, do CPC. Sem honorários, devido à 

consensualidade. SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 39032 Nr: 1134-50.2017.811.0110

 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: EUZELIA APARECIDA RIBEIRO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39063 Nr: 518-58.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS-GO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO DE SOUZA JARDIM 

- OAB:/GO 23.927

 Foi dito pelo MM. Juiz: Vistos etc.

 FIXO as seguintes condições do regime semiaberto:

A) COMPARECER MENSALMENTE EM JUÍZO PARA INFORMAR E 

JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES;

B) COMPROVAR OCUPAÇÃO, TRABALHO, ESTUDO OU ATIVIDADE 

LÍCITA NO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES;

C) COMPROVAR ENDEREÇO POR MEIO DE DOCUMENTO HÁBIL (CONTA 

DE ÁGUA, ENERGIA, ETC.) NO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES;

D) RECOLHIMENTO À SUA RESIDÊNCIA ATÉ ÀS 19 HORAS E AOS FINAIS 

DE SEMANA;

E) NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA ONDE RESIDE OU ALTERAR SEU 

ENDEREÇO SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO;

F) NÃO INGERIR BEBIDAS ALCOÓLICAS EM LOCAIS PÚBLICOS;

G) NÃO FREQUENTAR BARES OU CONGENERES;

H) NÃO PRATICAR DE ESPÉCIE ALGUMA QUALQUER TIPO DE INFRAÇÃO 

PENAL;

2. Fica desde já advertido o recuperando que o descumprimento de 

qualquer das condições acima impostas poderá acarretar a regressão do 

regime.

3. Oficie-se o comando da Policia Militar e a Delegacia de Policia Civil, a fim 

de que fiscalizem o cumprimento das condições aqui impostas.

 4. AGUARDE-SE o cumprimento do restante da pena em cartório.

5. ELABORE-SE cálculo de pena, intimando-se as partes para 

manifestação.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31079 Nr: 842-07.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINAIR FERREIRA DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Trata-se de executivo de pena do 

recuperando Odinair Pereira de Paiva, do qual se depreende que o transito 

em julgado para a acusação ocorreu em 01/09/2010, sendo que o delito ao 

qual foi acusado trata-se do capitulado no art. 171, caput, do CP, com 

pena em concreto em 1 ano, 6 meses e 10 dias. Dessa forma, a 

prescrição da pretensão executória é de 4 anos, conforme referido pelo 

Ministério Público. Nesse viés, como se observa dos autos, não foi dado 

início ao cumprimento de prestação de serviços a comunidade, pena 

restritiva de direitos imposta ao recuperando, advindo nos autos apenas a 

informação do cumprimento da pena pecuniária, conforme folhas 54 e 66 

dos autos. Portanto, deve ser acolhida a manifestação do Ministério 

Público e, por conseguinte, reconhecida a prescrição da pretensão 

executória. Ante o exposto declaro a extinção da punibilidade do 

recuperando, diante do advento da prescrição da pretensão executória, 

com fulcro no art. 109, inc. V, c/c 107, inc. IV, ambos do CP. 

Providenciem-se as devidas baixas e anotações de estilo, oficiando-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral - TRE e Instituto de Identificação Civil – IIC. 

P.R.I.C. Com o transito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30133 Nr: 1070-16.2012.811.0110

 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): GEORGE KALLEY BERNARDES, MARIA EVA 

DA PAZ, JORGE EUSTÁQUIO TEIXEIRA, JORGE E. TEIXEIRA-ME, M. EVA 

DA PAZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - OAB:11.922

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência das testemunhas 

referidas pelo Ministério Público. Não havendo requerimento das partes, 

declaro encerrada a instrução processual. Saem os requeridos George 

Kalley Bernardes, Maria Eva da Paz e M. Eva da Paz/ME intimados para 

oferecimento de memoriais finais no prazo de 15 dias. Expirado o prazo, 

certifique-se, em seguida voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34174 Nr: 162-51.2015.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA BARROS DOS SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, Rafael Gomes de Campos - OAB:22088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 (...) DISPOSITIVO. Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, para: a) Decretar o DIVÓRCIO das partes, com fulcro no 

artigo 226, § 6° da Constituição Federal; a autora voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja: Maricelma Barros dos Santos. b) Condenar o requerido 

a PRESTAR ALIMENTOS à autora, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais, pelo período de 27 de abril de 2015 a 27 de abril de 2018, 

confirmando a liminar de folhas 21/22 pelo período mencionado. c) 

Determinar a partilha dos direitos possessórios do bem imóvel Fazenda 

Laranjeira, localizado na Gleba São José do Couto, lote 51, com área de 

112,4661 ha, conforme memorial descrito de folha 103; na proporção de 

50% entre autora e requerido, incluindo os frutos produzidos. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de partilha dos demais bens consignados na 

petição inicial (fl.06). Julgo EXTINTA A RECONVENÇÃO, em relação ao 

pedido de guarda da menor Jaqueline da Costa, diante da perda 

superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Por fim, julgo IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO, em relação ao 

pedido de alimentos em favor de Jaqueline da Costa, resolvendo o mérito, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, 

CONDENO autora e requerido, na proporção de 20% e 80%, 

respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do proveito 

econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; porém 

SUSPENDO a exigibilidade, visto que as partes são beneficiárias da 

Justiça Gratuita. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Após o trânsito, 

expeça-se formal de partilha e, nada mais sendo requerido, arquive-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 30929 Nr: 700-03.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Primeiramente, defiro a juntada dos 

documentos referidos pelo Ministério Público, dos quais depreende-se que 

o acusado está a cumprir normalmente as condições impostas. Posto isso, 

diante da manifestação das partes, mantenho a suspensão do processo, 

devendo o acusado permanecer a cumprir as condições impostas as fls. 

120/120-v. Expirado o prazo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, 

em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35138 Nr: 403-42.2012.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONOFRE NOGUEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:7675MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

1 – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, em razão da 

convocação deste Magistrado para participar do “Curso de Implantação do 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, versão 2.0” no dia 

19.03.2018, REDESIGNO para o dia 15 de MAIO de 2018, às 15h30min 

(horário de Cuiabá/MT) a audiência anteriormente aprazada.

2 – EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as 

partes e as testemunhas.

3 – INTIMEM-SE.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26062 Nr: 1085-53.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ARAUJO CANANEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

1 – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, em razão da 

convocação deste Magistrado para participar do “Curso de Implantação do 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, versão 2.0” no dia 

19.03.2018, REDESIGNO para o dia 15 de MAIO de 2018, às 14h00min 

(horário de Cuiabá/MT) a audiência anteriormente aprazada.

2 – EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as 

partes e as testemunhas.

3 – INTIMEM-SE.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35055 Nr: 624-08.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAWHANA CRISTINA LEÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

1 – Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, em razão da 

convocação deste Magistrado para participar do “Curso de Implantação do 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, versão 2.0” no dia 

19.03.2018, REDESIGNO para o dia 15 de MAIO de 2018, às 17h30min 

(horário de Cuiabá/MT) a audiência anteriormente aprazada.

2 – EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as 

partes e as testemunhas.

3 – INTIMEM-SE.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31322 Nr: 1087-18.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MARIA PALHÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTONORTE, SUL AMERICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, RAUL DARCI DOLZAN - OAB:2496-B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

parte autora, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do CPC, para:a) Condenar as requeridas, solidariamente, a promover, no 

prazo de 15 (quinze) dias, o conserto do veículo objeto da demanda; ou, 

alternativamente, à substituição por um veículo com as mesmas 

especificações do objeto da lide, em perfeitas condições de uso; ou a 

restituição do valor pago pelo bem, com a incidência de juros de mora de 

1% ao mês, a partir do dia 16 de julho de 2013, com fulcro no art. 397 do 

CC, e correção monetária pelo índice INPC, a partir do dia 16 de julho de 

2013, nos termos da Súmula 43 do STJ.b) Condenar as requeridas, 

solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

indenização por danos morais, em favor da requerente, acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do dia 16 de julho de 2013, nos 

termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC, a contar da 

data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.Diante da 

sucumbência recíproca, condeno autora e requeridas, na proporção de 

40% e 60%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do proveito econômico 

obtido pela autora, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto, 

SUSPENDO a exigibilidade em relação à parte autora, nos termos do art. 

98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36030 Nr: 186-45.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELITO TSERENHIPREWE HIRIDU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Recebo a denúncia ofertada em face de NELITO TSERENHIPREWE HIRIDU, 

por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41, 

do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do 

Código de Processo Penal.Insta salientar que o recebimento, cujo 

despacho contém carga decisória e requer fundamentação (art. 39, inc. IX 

da CF), não implica em pré-julgamento (art. 5º, inciso LVII, da Carta 

Magna), o que evidencia que o exame do mérito dependerá da análise do 

conjunto probatório a ser carreado, com a garantia do devido processo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37736 Nr: 271-94.2017.811.0110

 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: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 DISPOSITIVOPosto isso, reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 

487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 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:

 intimação da parte autora para impugnar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36802 Nr: 525-04.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMARA MISSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a Sra. DIOMARA MISSIAS DOS SANTOS, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(10/06/2016), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 

48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.Concedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de 

verba alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício 

deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a 

partir da citação. A correção monetária será aplicada em conformidade 

com a Lei n. 6.899 /81 e legislação superveniente, de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça 

Federal, observados os termos do julgamento final proferido na 

Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017. Os juros moratórios 

serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da 

citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas 

vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do 

CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma 

dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 

2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º 

da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 

12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36804 Nr: 527-71.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA OLIVEIRA DA HORA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO Com arrimo no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido veiculado na peça de ingresso, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, condenando o requerido INSS a conceder à parte autora, 

MATHEUS RENATO CORREIA LIMA, o benefício previdenciário de pensão 

por morte, nos termos dos artigos 74 e seguintes da Lei 8.213/91, no valor 

de um salário mínimo por mês, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde o requerimento administrativo (01/06/2016). 

Concedo o pedido de tutela de urgência, por tratar-se de verba alimentar, 

para determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 

(cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36959 Nr: 622-04.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PINHEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Procedo à intimação do advogado nomeado nos autos, Sebastião Carlos 

Toledo, da expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas Léia 

Pereira Lopes, Miriã Pereira da Silva Lopes e Carlos Alves da Silva, em 

audiência a ser designada pelo juízo deprecado (Comarca de Nova 

Xavantina-MT).

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38277 Nr: 658-12.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMILSON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição da 

testemunha Lucas Santos Souza. Sai a defesa intimada para no prazo de 

5 dias apresentar alegações finais. Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39197 Nr: 1199-45.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELINGTON QUELUZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 
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- OAB: 13.217/MT

 Procedo à intimação do advogado nomeado nos autos, Sebastião Carlos 

Toledo, da carta precatória expedida para inquirição das testemunhas 

Welida Vivalda dos Santos, Neilton Ferreira dos Santos e Zelma Vivalda 

Mariano Santos, em audiência a ser designada pelo juízo deprecado 

(Comarca de Nova Xavantina-MT).

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 04/2018/DF - Torna público o GABARITO PRELIMINAR 

referente à prova realizada no dia 11/03/2018, para seleção de estagiários 

de Nível Superior da Comarca de Cláudia-MT

* O Edital n° 04/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80740 Nr: 1081-72.2012.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DILL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:205961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar- se acerca da sentença 

proferida na Exceção de Incompetência determinando o prosseguimento 

da presente ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95957 Nr: 1256-90.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Vistos.

SENTENÇA.

Trata-se de ação de revisional de alimentos com pedido de tutela 

antecipada promovida por EDSON MARIANO em favor de MAYARA 

RICARTE MARIANO, representada por sua genitora Marizete Pedro 

Ricarte.

À fls.48/49, as partes compuseram acordo e requerem a sua 

homologação, com consequente extinção do feito.

 II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as partes 

(fls. 48/49).

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Ante o exposto a homologação do acordo é à medida que se impõe.

 III – DISPOSITIVO

Diante disso, HOMOLOGO o acordo de fls.48/49, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, valendo como título executivo judicial, a teor do 

artigo 515, V, do Código de Processo Civil, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Defiro às partes os benefícios da Justiça Gratuita.

Diligências necessárias.

 P.R. Desnecessaria a intimação das partes.

Arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82648 Nr: 19-26.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-O MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o 

efeito de CONDENAR o acusado VANDERLEI LOPES como incurso na 

pena do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual 

passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, do Código 

Penal.(...) Cláudia, 12 de Março de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92744 Nr: 2170-91.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JOSÉ ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SENTENÇA.

 I- RELATÓRIO

Trata-se de uma ação de execução por título executivo extrajudicial 

promovido por BANCO CARTÕES S/A em desfavor de FERNANDO JOSE 

ANDERLE devidamente qualificados, alegando que o Requerido celebrou 

contrato em 17.05.2016, porém está inadimplente.

 A inicial foi recebida tendo sido determinada a citação do executado (fls. 

67).

 Às fls. 81/83, o autor trouxe aos autos acordo formulado entre as partes, 

requerendo a sua homologação e consequente extinção.

 É, em síntese, o Relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes (fls. 81/83), em que requerem a extinção do processo.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Ante o exposto a homologação do acordo é a medida que se impõe.

 III – DISPOSITIVO

Diante disso, HOMOLOGO o acordo de fls.81/83 firmado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, valendo como título 

executivo judicial, a teor do artigo 515, V, do Código de Processo Civil, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 
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com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente, as quais já foram recolhidas.

 P.R.Intime-se apenas a parte autora, via DJE.

Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92966 Nr: 2282-60.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99256 Nr: 2938-80.2017.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAMUEL REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA SILVA, Edilson Francisco Silva, 

Rosane Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97074 Nr: 1811-10.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LKdCS, LDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON DE SOUZA ARANTES - 

OAB:10865

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do termo de audiência retro.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 25026 Nr: 728-98.2004.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS 

DA GLEBA SÃO FRANCISCO-AGROFAN, APARECIDO CLAUDENIR 

CRIVELARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVILIO MASCARELLO, MINERAÇÃO 

ARIPUANÃ S/A, COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DE RONDÔNIA LTDA. 

- COPEGRO, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Marcelo Cardoso de 

Oliveira - OAB:3598, MARISA APARECIDA DIAS DA SILVA - 

OAB:1.812/RO, MAURO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2649, RAFAEL 

CUNHA RAFUL - OAB:4896, Rubens Devet Genero - OAB:3543/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ MASSARO - 

OAB:20633/PR, ELVIS BITTENCOURT - OAB:19015, Felipe Pelegrini - 

OAB:16064, Ieda Maria de Almeida Grabner - OAB:11455-B/MT, 

James Leornardo Parente Ávila - OAB:5.367, JONAS COELHO DA 

SILVA - OAB:5706/O, NELSON MAIA TIMO - OAB:5077/MT, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:7074/O, Pedro Evangelista de Ávila - 

OAB:1823, Vanessa Pelegrini - OAB:10059

 Ante o exposto, uma vez que não está presente uma das hipóteses do 

art. 1.222 do CPC, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos 

por AGROFAN – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DA 

GLEBA SÃO FRANCISCO, MINERAÇÃO ARIPUANÃ S/A e COOPERATIVA 

DE GARIMPEIROS DE RONDÔNIA LTDA.DAS PROVIDÊNCIAS 

FINAISDETERMINO à Secretaria que proceda com a atualização dos 

advogados das partes junto ao sistema APOLO.OFICIE-SE ao Tribunal de 

Ética da OAB para apurar eventual infração ao estatuto da advocacia por 

parte da advogada IEDA MARIA DE ALMEIDA GRABNER, remetendo junto 

com a epístola os documentos necessários.ATENTE-SE à Secretaria 

quanto ao deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento 

interposto em favor da parte requerida, devendo ser estritamente 

observados os comandos exarados pelo Douto Desembargador 

Relator.DEFIRO o pedido de concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita em favor AGROFAN, podendo ser revogado acaso 

constatado falsidade nas declarações.No mais, CUMPRAM-SE as 

providências determinadas na sentença.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60325 Nr: 1517-53.2011.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Igreja do Evangelho Quadrangular

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prenoroeste Industria Comércio e Construções 

Ltda, Ivan Luiz Rigodanzo, Anderson Garcia Maia, J. J. de Almeida & Cia 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Hideo Tacada - 

OAB:7456-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar da Cruz e Sousa - 

OAB:3543, Ieda Maria de Almeida Grabner - OAB:11455-B/MT, Pedro 

Francisco Soares - OAB:12999/MT, Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5.985/MT

 Vistos.

Sobreveio informação de fls. 430/431 acerca do falecimento de Eudes 

Ribeiro Taques, uma das partes requeridas no processo.

Posto isso, seguindo a orientação do art. 313, inciso I, c.c art. 689, ambos 

do CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente processo.

CITE-SE a viúva ROSELI FÁTIMA BENDER TAQUES e os filhos ANDRÉ LUIZ 

BENDER TAQUES e FELIPPE BENDER TAQUES, no endereço constante 

nos autos (fls. 431), com o escopo de regularizar o polo passivo da 

demanda.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81643 Nr: 3117-02.2017.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boasafra Comércio e Representações Ltda, Gilberto 

Borgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. de Oliveira & Cia Ltda, Silvio Mariano de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giane Ellen Borgio Barbosa - 

OAB:2027/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para o 

recolhimento das custas de diligência do Oficial de Justiça.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81643 Nr: 3117-02.2017.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boasafra Comércio e Representações Ltda, Gilberto 

Borgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. de Oliveira & Cia Ltda, Silvio Mariano de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giane Ellen Borgio Barbosa - 

OAB:2027/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a apresentação de novo endereço, impulsiono os autos 

para cumprimento.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72942 Nr: 1237-09.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTS, CGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão de ref. 20, não foram expedidos os mandados para a 

intimação das partes para esta solenidade, motivo pelo qual designo a 

audiência para o dia 17 de maio de 2018, às 16h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77728 Nr: 975-25.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar ADEMAR 

PEREIRA, vulgo “Véio”, anteriormente qualificado, como incurso nas 

sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, ao tempo em que passo 

a dosar a respectiva pena a ser-lhe aplicada

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 06/2018/C.A.

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

I- REVOGAR a Portaria nº. 28/2016/C.A., datada de 09 de novembro de 

2016, qual designou a servidora Maria Fernanda de Paula, matrícula 

25245, como Gestora Administrativa III.

II- DESIGNAR a servidora Elaine C astanha Bonavigo, matrícula 31476, 

Distribuidora , Contadora e Partidora, para ocupar a função de Gestora 

Administrativa III do Fórum desta Comarca.

III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IV- Publique-se. Registre-se. Cientifiquem-se e cumpra-se, arquivando-se 

uma via na pasta do servidora.

 Cotriguaçu/MT, 13 de março de 201 8.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62245 Nr: 647-55.2013.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

INDEFEREM-SE os pedidos de bloqueio judicial do bem e arquivamento 

provisório da demanda, constantes às fls. 35/36, por mais de um motivo.

Inicialmente, devido ao grande lapso temporal decorrido desde o pedido 

até a presente data (quase 02 anos) e a possibilidade de mudança da 

situação fática.

Ademais, com a nova redação do art. 4° do Decreto-Lei n° 911/69, cabível 

providência outra.

Além disso, ressalta-se que não é razoável a suspensão da demanda 

antes de perfectibilizar a angularização da relação processual, 

oportunizando a manifestação do requerido, caso em que poderá se 

defender, acordar ou concordar com os termos propostos na Inicial.

Assim, a procura pelo requerido não se esgotou, podendo/devendo a 

parte-autora requerer algo neste sentido.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, tanto para ciência quanto para requerer o que 

entender de direito, isso no prazo de 10 (dez) dias;

2. Após, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 07 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73610 Nr: 1141-75.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESAA, EPAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de cientificar a parte requerida para fins de cumprimento 

ao art. 469,

parágrafo único, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34268 Nr: 687-42.2010.811.0099

 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: MCRR, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B-MT, 

ROSIMERE DUARTE - OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que se manifestem 

quanto ao pedido da inventariante de fls. 402/420, no prazo de 10 dias, 

conforme despacho de fls. 401, v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33262 Nr: 1437-78.2009.811.0099
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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: SUELY BERNARDES SANTOS SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

 Defere-se o pleito das partes.

Assim, à SECRETARIA para:

1. AGUARDAR apresentação de alegações finais pelas partes;

 2. Após prazo, com ou sem alegações, conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28127 Nr: 1119-03.2006.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a notícia de reconciliação das partes, necessário saber se a 

parte-autora ainda tem interesse em prosseguimento do feito ou se irá 

requerer a extinção do processo.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe quanto ao interesse de prosseguimento do 

feito ou se irá requer a extinção do processo;

2. Após, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 08 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31677 Nr: 1152-22.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS VIDIGAL 

SANTOS - OAB:21105/O, Silvio da Silva - OAB:3.685-A

 Não obstante o pleito do Ministério Público de fl. 113, vê-se que a 

testemunha já foi ouvida.

 Quanto ao pleito da Defesa de fl. 104/105, DEFERE-SE, inclusive por ter 

sido feito antes da audiência (embora juntado depois, pois feito no mesmo 

dia, mas de manhã).

 Assim:

1.EXPEDIR Precatória para a Comarca de Guarantã do Norte, isso para o 

interrogatório do acusado JOSEMAR PINOW (ver endereço de fl. 104/105), 

INTIMANDO as partes da Expedição;

2.No mais, aguardar a devolução das Precatórias, abrindo prazo para 

alegações finais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74407 Nr: 1730-67.2017.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III DISPOSITO Desta forma, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC.Por consequência EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo com fundamento no artigo 

485, inciso I, do CPC.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

praxe. In t imar .  Cumpr i rServe  cóp ia  do  presente  como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 12 de março de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76966 Nr: 3512-12.2017.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDE, CALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de ROSELI 

DREHER EGGERT E CRISTIAN ANTÔNIO LUGO EGGERT o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerida voltar a usar o 

nome de solteira, qual seja, ROSELI DREHER.DEFERE-SE o benefício da 

justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do pagamento das 

custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores caso haja a 

perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do CPC.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.EXPEÇA-SE ofício 

ao Serviço Notarial e Registral do Distrito de Cotriguaçu/MT, para que se 

proceda à devida averbação na matrícula de casamento 065250 01 55 

2014 2 00003 051 0000356 14, no Termo 356, fls. 51 e livro 

B-003;2.INTIMAR as partes;3.CIENTIFICAR o Ministério Público. Nomeado 

como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios ao advogado 

ANDREA CRISTINA GOMES DE JESUS – OAB/MT n° 21.383, o valor de 03 

URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os 

atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para 

cobrança de honorários (devidamente selada).Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar.Cumprir.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 13 de março de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27466 Nr: 387-22.2006.811.0099

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

OAB:Mat. 1553340

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto aos cálculos de fls. 263/264, conforme despacho de fls. 260.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35044 Nr: 1455-65.2010.811.0099

 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: CAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REMOVE-SE Cleide Aparecida Miranda da função de 

inventariante.Noutro giro, NOMEIA-SE como novo inventariante CLEDIMAR 

MIRANDA GARLET, nos termos do art. 624, parágrafo único, e art. 617, III, 

ambos do CPC.IV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a advogada da requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe o endereço do novo inventariante;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28565 Nr: 39-67.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIO ROBERTO DOS SANTOS, SIRLEI 

TIBES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:3551/MT, FELÍCIO HIROCAZU IKENO - OAB:3.470/MT, VANESSA 

TOKIE KAWABATA ISHIKI - OAB:3445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “PROCESSO DE EXECUÇÃO” ajuizada por 

BANCO BRADESCO S.A. contra ÂNDRIO ROBERTO DOS SANTOS e 

SIRLEI TIBES DOS SANTOS.

Intimada para providenciar a citação dos requeridos, a parte-autora não o 

fez.

 É o que parece relevante relatar.

 Tendo em vista a inércia da parte-autora, deixando de adotar conduta 

dela esperada, o que se tem é falta de interesse na continuidade do 

processo.

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas (art. 

84 do CPC).

 SEM CONDENAÇÃO ao pagamento de honorários, por falta de 

angularização.

 Publicar. Intimar.

 Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 13 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62317 Nr: 717-72.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson de Lima

 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 o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35549 Nr: 401-30.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR BALORDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos...

 Trata-se de “embargos de declaração” opostos contra a sentença.

 Tempestividade já certificada.

Possibilidade de efeito infringente caso acolhida a tese manejada.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o embargado para, querendo, manifestar-se (PRAZO DE 5 

DIAS);

2. Após manifestação (ou decurso de prazo sem ela), conclusos.

Cumprir.

 Cotriguaçu, 12 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34276 Nr: 695-19.2010.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE DREIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “EMBARGOS DO DEVEDOR” ajuizada por 

ADRIANE DREIER contra SICREDI.

 Buscou-se discutir aspectos da execução que tramitava sob o Código 

31596.

 Ocorre que o processo principal foi extinto por conta do pagamento.

 Assim, o que se tem é a perda do objeto destes Embargos.

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas (art. 

84 do CPC).

 SEM CONDENAÇÃO ao pagamento de honorários, por falta de 

angularização.

 Publicar. Intimar.

 Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 13 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-12.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Preenchidos os pressupostos pertinentes à espécie, de rigor o 

início do cumprimento da sentença. Por isto, à SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante da condenação (art. 523, do CPC), atentando-se 

ao disposto no art. 523, §1°, do CPC (incidência de multa de 10%); 2. Não 

efetuado o pagamento no prazo mencionado, com ou sem a impugnação 

(“embargos”) do devedor, certifique-se e conclusos, inclusive para que 

seja efetivada a penhora (Bacenjud, se for o caso). Intimar. Cumprir. 

Cotriguaçu/MT, 13 de março de 2018. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz 

Substituto

Comarca de Dom Aquino
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52319 Nr: 3231-57.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Souza, Rayane Fernandes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 Autos nº 3231-57.2017.2017.811.0034

Código nº 52319

Vistos, etc.

Tendo em vista o HC Coletivo nº 143.641-SP, julgado em 20.02.2018, e, 

mediante a informação colhida em fase de investigação policial, onde a 

acusada Rayane Fernandes de Oliveira informa que possui 01 (um) filho 

(a), INTIME-A por meio de seu advogado para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos a certidão de nascimento do (a) infante bem como 

comprove que o (a) menor residia com a própria, para efeitos de analise 

da extensão da decisão proferida no referido HC em favor da denunciada.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino-MT, 12 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-79.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000051-79.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 02/05/2018 Hora: 13:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 13 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-64.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000052-64.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 09/05/2018 Hora: 13:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 13 de março de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44373 Nr: 1865-17.2016.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622

 Processo nº 1865-17.2016.811.0034 (Código 44373)

VISTO,

 Considerando a certidão de ref. 65, visando o princípio do contraditório e 

ampla defesa do réu, bem como eventuais nulidades, NOMEIO o (a) 

advogado (a), Dr. (a) Jhonny Almeida Passarelli – OAB/MT 22622/O, como 

Defensor (a) Dativo (a) do acusado.

 INTIME-O (a) para manifestar-se acerca de sua nomeação.

Por conseguinte, aceito o encargo, aguarde-se o prazo legal para se 

manifestar no que entender de direito. Não havendo, certifique-se o 

transito em julgado.

Consigno que os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, ao final e de acordo com a atuação do causídico no feito, sem 

prejuízos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 16 de fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44259 Nr: 1807-14.2016.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deisy Alves Oliveira Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Girlene Luzia Durado Garcia 

- OAB:23995/0

 Processo nº 1807-14.2016.811.0034 (Código 44259)

VISTO,

 Considerando a certidão de ref. 32, visando o princípio do contraditório e 

ampla defesa da ré, bem como eventuais nulidades, NOMEIO o (a) 

advogado (a), Dr. (a) Girlene Luiza Dourado Garcia – OAB/MT 23995/O, 

como Defensor (a) Dativo (a) da ré.

 INTIME-O (A) para manifestar-se acerca de sua nomeação.

Por conseguinte, aceito o encargo, aguarde-se o prazo legal para se 

manifestar no que entender de direito. Não havendo, certifique-se o 

transito em julgado.

Consigno que os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, ao final e de acordo com a atuação do (a) causídico (a) no feito, 

sem prejuízos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 16 de fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37920 Nr: 524-87.2015.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Paulo Pereira Batista e Silva, Paulo 

Eduardo Souza dos Santos, Jean Carlos Lourenço Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621

 Processo nº 524-87.2015.811.0034 (Código 37920)

VISTO, etc.

 Considerando a certidão de ref. 36, visando o princípio do contraditório e 

ampla defesa dos réus, bem como eventuais nulidades, NOMEIO o (a) 

advogado (a), Dr. (a) Samá Ferraz – OAB/MT 18621, como Defensor (a) 

Dativo (a) dos réus.

 INTIME-O (a) para manifestar-se acerca de sua nomeação.

Por conseguinte, aceito o encargo, aguarde-se o prazo legal para se 

manifestar no que entender de direito. Não havendo, certifique-se o 

transito em julgado.

Consigno que os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, ao final e de acordo com a atuação do causídico no feito, sem 

prejuízos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 16 de fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito, em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82456 Nr: 41-69.2018.811.0093

 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: EBFDB, IDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público Estadual, para requerer o que 

de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82412 Nr: 2719-91.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Ari Caus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, Ricardo Accacio Moreira de Mello - OAB:21.740

 Processo nº 2719-91.2017.811.0093.

Código nº 82412

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido de Liminar ajuizada 

por BANCO BRADESCO S/A em face de ANDRE ARI CAUS, em que se 

objetiva a busca e apreensão do veículo “MAQUINAS AGRICOLAS JACTO 

S/A, 2013/2013, PULVERIZADOR AGRICOLA AUTOMOTRIZ UNIPORT 2500 

STAR”, objeto da Cédula de Crédito Bancário de fls. 14/20v.

Em decisão de fls. 33/34 foi deferido o pedido de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do CPC.

 Às fls. 37, o bem foi devidamente apreendido e depositado nas mãos do 

representante da parte requerente.

Contestação apresentada (fls. 42/49v), o qual pugnou a parte requerida 

pela substituição do fiel depositário da maquina apreendida, e deferimento 

da justiça gratuita, bem como designação de audiência de conciliação, a 

fim de possibilitar a renegociação da divida, objeto em questão.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato. Fundamento e Decido.

 De início, tendo em vista o teor da decisão prolata às fls. 33/34, o qual foi 

deferido o pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, 

analisando detidamente a vertente demanda, verifico que a 

fundamentação anteriormente proferida, deve ser reformada pelo 

Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969.

Isto porque, estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911, de 1º de 

outubro de 1969, que “o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”.

 Por sua vez, o § 2º do art. 2º do referido diploma legal dispõe:

 “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor”.

 Diante dessas disposições legais e dos documentos trazidos aos autos, 

MANTENHO o deferimento da tutela antecipada, contudo com fundamento 

no Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969.

Ultrapassada tal questão, passo a análise da contestação apresentada às 

fls. 42/49v, o qual a parte requerida pugnou pela substituição do fiel 

depositário da maquina apreendida.

 Assim, menciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRATORES AGRÍCOLAS. MAQUINÁRIO 

INDISPENSÁVEL À ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA AGRAVANTE. 

NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO LIMINAR DOS BENS. NOMEAÇÃO DO RÉU COMO 

DEPOSITÁRIO DOS MESMOS. Constituindo-se os bens objeto da lide em 

equipamentos indispensáveis às atividades da agroindústria 

desenvolvidas pela parte demandada, há que se flexibilizar a 

determinação de busca e apreensão liminar dos mesmos, com a 

consequente nomeação do réu/agravante como depositário. Recurso 

provido à unanimidade. (AG 188375 PE 001200800176632, Orgão 

Julgador, 6ª Câmara Cível, Publicação 180, Julgamento 22 de Setembro de 

2009, Relator Antônio Fernando de Araújo Martins).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECRETO LEI N. 911/69 - DEFERIMENTO DA LIMINAR - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A SUA CONCESSÃO - POSSIBILIDADE - 

ARTIGO 3º, DO DECRETO LEI N. 911/69 - INCONSTITUCIONALIDADE - 

INOCORRÊNCIA - NOMEAÇÃO DO RÉU COMO DEPOSITÁRIO ATÉ O FINAL 

DO PRAZO PARA A PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL - DESNECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO 

DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE NULIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA. Sendo o contrato um ato bilateral e podendo o 

descumprimento do avençado entre as partes ser sanado pela purga da 

mora, a seu tempo e modo, possível é a nomeação do réu, ora 

inadimplente, como depositário do bem, até o término do prazo para a 

purga da mora, não havendo que se falar em ofensa ao disposto no artigo 

3º, do Decreto Lei n. 911/69. À inteligência do artigo 3º, do Decreto Lei n. 

911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o 

inadimplemento do devedor, não havendo que se falar em 

inconstitucionalidade. A prova da mora do devedor fiduciário é feita com a 

juntada aos autos da notificação do Cartório de Títulos e Documentos, 

sendo que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 2º, § 2º, não exige a 

assinatura do destinatário para a eficácia da comunicação do 

inadimplemento, o qual é decorrente do decurso do prazo avençado para 

pagamento da obrigação. A notificação, exigida pelo Decreto-Lei n. 911, 

de 1.969, tem natureza meramente confirmatória, sendo dispensável a 

entrega pessoal da correspondência expedida através do Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos. (Processo 200000038598890001, MG 

2.0000.00.385988-9/000, Publicação 19/11/2002, Julgamento 6 de 

Novembro de 2002, Relator BATISTA FRANCO).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE DE 
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REVISÃO JUDICIAL - NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS DO 

CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. - 

CONTRATO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 40 - COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA - INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS - AFASTADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

APLICABILIDADE - NOMEAÇÃO DE DEVEDOR COMO DEPOSITÁRIO - 

ADMISSIBILIDADE - BEM INDISPENSÁVEL À ATIVIDADE DO DEVEDOR - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de alienação fiduciária. É admissível, em casos 

excepcionais, que o devedor fique na posse do bem alienado 

fiduciariamente, como depositário, enquanto o processo tenha sua 

tramitação normal. (Processo AC 1516, MS 2006.001516-4, Orgão 

Julgador 2ª Turma Cível, Partes Apelante: Helena de Simões Leão, 

Apelado: Banco do Brasil S.A., Publicação 20/06/2006, Julgamento 28 de 

Março de 2006, Relator Des. Horácio Vanderlei Nascimento Pithan).

Desse modo, nos termos do entendimento consolidado pelos tribunais, 

DEFIRO o pedido de substituição do fiel depositário da máquina 

apreendida, nomeando-se como titular, o requerido Sr. André Ari Caus, 

que deverá arcar com eventuais custos para o cumprimento desta 

decisão.

Vale mencionar que o mesmo permanecerá na posse do bem até término 

da colheita da safra atual (Safrinha 2018).

Ademais, DEFIRO a caução ofertada às fls. 51/53, de modo que, 

EXPEÇA-SE o necessário para sua instrumentalização.

Por conseguinte, DETERMINO a expedição de ofício ao Cartório de Registro 

de Imóveis competente para a averbação da caução do imóvel de fls. 

51/53, bem como LAVRE-SE o competente termo de caução.

De outra maneira, referente ao solicitado acerca da gratuidade da justiça, 

entendo que os documentos trazidos pelo requerido não traduzem a 

certeza da hipossuficiência.

Isto porque, além do valor da causa ser exorbitante, as partes contrataram 

advogado particular.

 Logo, não se pode dizer que o requerido esteja em uma situação de 

miserabilidade.

Com efeito, é preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de 

Instrumento nº 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”.

 Esse, ao que tudo indica, não é o perfil do requerido.

A lei considera necessitado todo aquele cuja situação econômica não lhe 

permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família.

 A Carta Magna estabelece também em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso” (grifei).

 Destarte, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido.

Por fim, no tocante o pugnado acerca da aplicação do CDC, ônus 

probatório, e multa e juros abusivos, informo, desde já, que tal 

requerimento será analisado em momento oportuno.

Cumpra-se a vertente decisão, expedindo-se o necessário, com urgência, 

observando que todas e quaisquer despesas para efetivação da vertente 

ordem judicial, será exclusivamente a cargo da parte requerida.

 INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos autos, apresentando 

impugnação, no prazo legal.

Sem prejuízo das determinações, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 25 de abril de 2018, às 17:00 horas.

 De Cuiabá/MT para Feliz Natal/MT, 09 de Março de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

(Assinado digitalmente diante de estar o Magistrado presente no Programa 

de Pós-Graduação – MBA – em Poder Judiciário para o ano de 2018 – 

Estado de Mato Grosso Tribunal de Justiça Escola Superior da 

Magistratura – ESMAGIS/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75440 Nr: 1190-08.2015.811.0093

 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 Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do retorno da Carta Precatória de fls 38-43, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora para que, no prazo legal, quereira o que lhe for 

de direito.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112778 Nr: 337-12.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelore Nutrição Animal LTDA - ME, Inacio Carlos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Lima dos Santos Souza, Janete de 

Jesus Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo de Almeida Batista - 

OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que há irregularidade na representação de fls. 11, intime-se 

o causídico para regularizar a representação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105869 Nr: 649-22.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Guerreiro Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Guarantã 

do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Pois bem. Em razão do descumprimento da ordem judicial, determino o 

bloqueio a ser feito por este juízo via BACENJUD, na conta única do 

Estado de Mato Grosso, como forma de forçar o cumprimento da decisão 

judicial, no valor de R$ 819,50 (oitocentos e dezenove reais e cinquenta 

centavos), correspondente ao valor de 2 (duas) caixas do medicamento 

MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG, conforme orçamento de fls. 25.O 

valor bloqueado será transferido à conta da empresa Onco Express 

Comércio de Produtos Farmacêuticos LTDA-ME informada às fls. 25, qual 

seja: Banco Bradesco, Agência 1743-4, Conta corrente 61.044-5, CNPJ 

22.227.973/0001-09.Intime-se a advogada da parte autora para contatar 

com a empresa Onco Express para que esta realize a entrega das caixas 

do medicamento à requerente. Deverá a parte autora juntar aos autos a 

nota fiscal, comprovando que os medicamentos foram entregues pela 

empresa.Ainda, apesar de às fls. 142 ter sido determinada a intimação 

pessoal do Secretário Estadual de Saúde do conteúdo da decisão de fls. 

34/37, o Oficial de Justiça novamente citou o Estado de Mato Grosso (fls. 

149). Logo, expeça-se carta precatória para intimação pessoal do 

Secretário Estadual de Saúde, especificando que a decisão deve ser 

entregue em mãos.Quanto ao pedido de fls. 136/137, deverá a autora 

juntar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados referentes à compra de 

24 (vinte e quatro) caixas do medicamento.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110398 Nr: 3131-40.2017.811.0087

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Angelita Kemper, para que no prazo 

de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra mencionado, 

sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no artigo 234, § 2º, 

do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga desde a data de 

11/01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90342 Nr: 2564-14.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto da Silva Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:OAB-MT 3.596-A

 Intime-se a defesa do acusado para informar o endereço atualizado da 

testemunha Leandro Messias Viana, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de desistência, tendo em vista que a testemunha não foi localizada 

para intimação no endereço de fls. 116, conforme extrato da carta 

precatória em anexo.

Decorrido o prazo sem a apresentação de endereço, vista às partes para 

memoriais no prazo legal.

Advindo o endereço, expeça-se carta precatória para oitiva da 

testemunha de defesa, ou, caso reside em Guarantã do Norte, voltem-me 

os autos conclusos para designação de audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41637 Nr: 1017-41.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Paiano Filho - 

OAB:OAB/MT 6097-A

 Considerando que o Ministério Público desiste da oitiva da testemunha 

Jair, e tendo em vista que o interrogatório do acusado já foi realizado (fls. 

891/894), dou por encerrada a instrução.

Vista ao Ministério Público e à defesa para apresentação de Memoriais, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 108558 Nr: 2103-37.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourde Lanzarini Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça disponibilizou 

meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles está o 

benefício da assistência judiciária gratuita, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da lei n.º 1.060/50, sendo que esta 

assistência consubstancia-se, além da condição de pobreza, pelo aspecto 

da impossibilidade de custear os atos processuais sem prejuízo próprio ou 

de seus familiares. No entanto, denota-se na demanda que o pedido de 

gratuidade da requerente não merece acolhimento, tendo em vista a 

situação fática exarada nos autos, a qual nos revela o perfil econômico da 

parte autora, não se vislumbrando nesta a figura de pessoa 

economicamente necessitada, bem como ressaltando que o Magistrado 

deve zelar para evitar que o benefício da justiça gratuita seja utilizado 

inadequadamente, restando forçoso concluir que o pedido da requerente 

não merece acolhimento.Corroborando o entendimento acima explanado, 

faz-se necessário colacionar a seguinte jurisprudência.Insta salientar, que 

o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, destina-se a 

favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem deste 

benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no 

caso concreto.Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de 

miserabilidade da requerente, o não acolhimento do pedido de concessão 

do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do exposto, indefiro 

o pedido de Justiça Gratuita, bem como o pedido de recolhimento das 

custas ao final do processo.Intime-se a requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Com a juntada do comprovante do adimplemento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 110170 Nr: 3030-03.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roque Gomes

 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:

 DEFIRO o pedido de justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela postulado pelo requerente, o que poderá ser reavaliado após a 

apresentação da contestação. Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE 

RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora. À 

SECRETARIA:1.Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, 

no endereço constante na exordial, para, querendo contestar a presente 

ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, 

começando este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de 

citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, NCPC).2. Com a juntada da contestação intime-se o perito 

para ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos quesitos 

apresentados.3. Intime-se a parte requerente para que compareça na data 

de 25.04.2018, às 11horas, no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo 

Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, n° 560, Cidade 

Nova, Clínica Guarantã, para realização de 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).4. Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se ofício, 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 5. Com o resultado da perícia, vistas, sucessivamente, ao autor 

e a ré. Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao exame 

pericial acarretará a extinção do processo por abandono.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90370 Nr: 2591-94.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diones Schafraski Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno audiência para a data de 15 de março de 2018, às 14h00min.

Intime-se.

Cumpra-se .
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82695 Nr: 2029-56.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide da Silva Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itacir Antonio Vicenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a requerente juntou aos autos declaração de pobreza 

e requereu os benefícios da justiça gratuita, arquivem-se os autos, sem 

condenação em custas processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85302 Nr: 1260-14.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Ribeiro, GILBERTO ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daline Bueno Fernandes - 

OAB:15.847 -OAB/MT, Danielle Bueno F. Navarini - OAB:13.064 

OAB/MT, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT, Sirlene de Jesus 

Bueno - OAB:6697/MT

 Tendo em vista a implantação da Defensoria Pública Estadual nesta 

comarca, revogo a nomeação anteriormente realizada, destituindo o 

defensor dativo do réu, para nomear o Defensor Público.

No mais, arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado na 

proporção de 5 (cinco) URH, que deverão ser custeados pelo Estado de 

Mato Grosso.

Expeça-se certidão em favor do Defensor Dativo, certificando a expedição 

nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90838 Nr: 2920-09.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o feito encontra-se sentenciado, conforme fls. 15, 

arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37367 Nr: 3443-94.2009.811.0087

 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: Alex Smozinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8194-A

 Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT proposta por ALEX SMOZINSKI em desfavor de ITAÚ SEGUROS 

S/A, ambos qualificados na inicial.

Verifica-se que foi designada perícia odontológica para 28.09.2017, sendo 

que o perito solicitou exames radiográficos atuais.

Intimado para apresentar os exames solicitados, comparecer à perícia e 

dar prosseguimento ao feito, o autor não se manifestou nos autos.

Foi tentada intimação pessoal da parte autora. No entanto, a diligência 

restou negativa, pois o requerente mudou-se e não comunicou seu novo 

endereço.

Assim, constatado o abandono da causa, de rigor a extinção da ação.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas e honorários pela parte autora, os quais arbitro em 10% sob o 

valor atualizado da causa, suspensos em razão da concessão da 

gratuidade judiciária.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91375 Nr: 282-66.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMA FELISBERTO & CIA LTDA, Antonio Marques 

Felisberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzeli Curcino Felisberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO RODRIGUES SILVA - 

OAB:14477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra de Castro Perez 

- OAB:8.742-OAB-MT

 Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados por LIMA FELISBERTO & 

COMPANHIA LTDA em face de SUSELI CURSINO FELISBERTO, ambos 

qualificados nos autos.

Considerando que a ação de código 39840 foi extinta, verifica-se a 

ocorrência de perda do objeto do presente feito.

Assim, constatando-se a falta de interesse processual, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39840 Nr: 2041-41.2010.811.0087

 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: SCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELCIO RODRIGUES SILVA - 

OAB:14477

 Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO proposta por SUSELI 

CURSINO FELISBERTO em desfavor de JUARCI FELISBERTO, ambos 

qualificados na inicial.

Em análise dos autos, verifica-se que a parte autora mudou de endereço 

sem comunicar ao juízo, desta forma, nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC, entendo que abandonou a causa.

Considerando o fato de que a requerente não manifestou seu interesse no 

prosseguimento do feito e nem constituiu novo causídico, o que inviabiliza 

o prosseguimento dos autos, a extinção é medida que se impõe, senão 

vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III, do CPC:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Posto isso, revogo a decisão de fls. 34 e, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Custas e honorários pela parte autora, os quais arbitro em 10% sob o 

valor atualizado da causa, suspensos em razão da concessão da 

gratuidade judiciária.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111814 Nr: 3910-92.2017.811.0087

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JC, EBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, 

destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem 

deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra 

no caso concreto, dado que a Sra. Eliana Borges de Morais é médica 

conhecida na cidade, exercendo suas atividades em conceituado hospital 

do município.Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de 

miserabilidade da requerente, o não acolhimento do pedido de concessão 

do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do exposto, indefiro 

o pedido de Justiça Gratuita.Intime-se o requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Com a juntada do comprovante do adimplemento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111102 Nr: 3509-93.2017.811.0087

 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: JFN, TLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109152 Nr: 2436-86.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DONADIA - 

OAB:17248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens c/c Tutela 

Provisória de Urgência ajuizada por ANTONIO CARLOS LEME em face de 

ROSILENE LOURENÇO ADÃO LEMES, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, verifico que o autor requer a desistência da ação 

(fls. 22).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Sem custas.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91143 Nr: 92-06.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisete da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos, a Exequente informa o recebimento 

do valor requerido, pugnando pela extinção da presente execução.

Preceitua o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas aos executados.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107437 Nr: 1574-18.2017.811.0087

 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: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON TARGA, Aluízio Alves Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos, a requerente informa o recebimento 

do valor requerido, pugnando pela extinção da presente ação.

Preceitua o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas aos requeridos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109909 Nr: 2896-73.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Subtil de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 675 de 795



Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109934 Nr: 2908-87.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Fonseca dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109760 Nr: 2801-43.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Pereira Neto, JOAQUIM CAETANO DA 

ROCHA, Reberson Cracco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111694 Nr: 3860-66.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane Santos Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112505 Nr: 131-95.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106951 Nr: 1268-49.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA CRISTINA PERIN CALSAVARA - ME, 

Angela Cristina Perin Calsavara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos, o exequente informa o recebimento 

do valor requerido, pugnando pela extinção da presente ação.

Preceitua o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas ao exequente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109984 Nr: 2933-03.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Evangelista Da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109888 Nr: 2885-44.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO HEINST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110661 Nr: 3251-83.2017.811.0087

 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 TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO CHAGAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A em face de VANILDO CHAGAS DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, verifico que o autor requer a desistência da ação 

(fls. 29).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a petição 

inicial, mediante cópia.

Custas ao requerente.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109944 Nr: 2909-72.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Evangelista Da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109542 Nr: 2681-97.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu de Souza Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidinei Pereto - OAB:OAB/MT 

8776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos, o exequente informa o recebimento 

do valor requerido, pugnando pela extinção da presente ação.

Preceitua o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas ao exequente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109990 Nr: 2934-85.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Ramos Flach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 
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consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110525 Nr: 3192-95.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Solano Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111424 Nr: 3692-64.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Feitosa Marques

 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:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112117 Nr: 4090-11.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluízio Alves Ramalho, Irineu de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a execução.

Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99491 Nr: 1142-33.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ACOSTA ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Rodobens 

S.A em face de Adriano Acosta Ortega, todos qualificados nos autos.

Conforme se depreende dos autos, às fls. 44/48 as partes informam que 

entabularam acordo, pugnando, assim, pela sua homologação.

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fls. 44/48, 

celebrada nestes autos.

Indefiro a suspensão do processo, tendo em vista que em caso de 

descumprimento qualquer das partes poderá executar o acordo 

homologado, não havendo razão plausível para se manter suspenso o 

processo, mormente considerando o elevado número de processos em 

trâmite na comarca.

Nesta senda, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso III, b, e 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme acordado entre as partes.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 110413 Nr: 3139-17.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ PIRES

 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:

 DEFIRO o pedido de justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 
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curso da demanda. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela postulado pelo requerente, o que poderá ser reavaliado após a 

apresentação da contestação.Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE 

RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora.À 

SECRETARIA:1.Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, 

no endereço constante na exordial, para, querendo contestar a presente 

ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, 

começando este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de 

citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, NCPC).2. Com a juntada da contestação intime-se o perito 

para ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos quesitos 

apresentados.3. Intime-se a parte requerente para que compareça na data 

de 19.04.2018, às 11horas, no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo 

Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, n° 560, Cidade 

Nova, Clínica Guarantã, para realização de 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).4. Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se 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).5. Com o resultado da perícia, vistas, sucessivamente, ao autor e a 

ré.Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao exame 

pericial acarretará a extinção do processo por abandono.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 110321 Nr: 3107-12.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtuir Dias 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:

 DEFIRO o pedido de justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela postulado pelo requerente, o que poderá ser reavaliado após a 

apresentação da contestação.Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE 

RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora.À 

SECRETARIA:1.Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, 

no endereço constante na exordial, para, querendo contestar a presente 

ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, 

começando este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de 

citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, NCPC).2. Com a juntada da contestação intime-se o perito 

para ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos quesitos 

apresentados.3. Intime-se a parte requerente para que compareça na data 

de 24.04.2018, às 11horas, no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo 

Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, n° 560, Cidade 

Nova, Clínica Guarantã, para realização de 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).4. Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se 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).5. Com o resultado da perícia, vistas, sucessivamente, ao autor e a 

ré.Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao exame 

pericial acarretará a extinção do processo por abandono.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 111955 Nr: 4001-85.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ritter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela postulado pelo requerente, o que poderá ser reavaliado após a 

apresentação da contestação.Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE 

RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora. À 

SECRETARIA:1.Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, 

no endereço constante na exordial, para, querendo contestar a presente 

ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do NCPC, 

começando este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de 

citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, NCPC).2. Com a juntada da contestação intime-se o perito 

para ciência de sua nomeação e, no mesmo ato, dos quesitos 

apresentados.3. Intime-se a parte requerente para que compareça na data 

de 26.04.2018, às 11horas, no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo 

Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, n° 560, Cidade 

Nova, Clínica Guarantã, para realização de 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).4. Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se 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).5. Com o resultado da perícia, vistas, sucessivamente, ao autor e a 

ré.Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao exame 

pericial acarretará a extinção do processo por abandono.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86087 Nr: 2006-76.2013.811.0087

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeane Barbosa Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Maronese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora requereu os benefícios da justiça 

gratuita e, após, a ação foi extinta por abandono da causa, arquivem-se 

os autos, sem condenação em custas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99944 Nr: 1400-43.2016.811.0087

 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: Joselei Martins de Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a requerente juntou aos autos declaração de pobreza 

e requereu os benefícios da justiça gratuita (fls. 10), arquivem-se os 

autos, sem condenação em custas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84921 Nr: 891-20.2013.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabrielli Palermo Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. ingressou com ação de busca e 

apreensão em face de GABRIELLI PALERMO BASTOS, nos termos do 

Decreto-Lei nº. 911/69, com redação conferida pela Lei nº. 10.931/04.

Liminar deferindo a busca e apreensão às fls. 37/38.

Devedora e bem não localizados para citação e apreensão.

Parte autora requereu a desistência da ação.

Fundamento e decido.

Em vista do pedido de desistência da parte autora manifestada às fls. 61, 

e não tendo sido sequer citada a parte demandada, sem maiores 

justificativas, cabe, de plano, seu acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, forte no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e extingo o feito sem 

resolução do mérito.

Na forma do art. 90 do Código de Processo Civil, condeno o autor nas 

custas processuais.

Indefiro o pedido de baixa de restrição via RENAJUD, ante a ausência de 

restrição judicial.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de 

citação.

Com o transito em julgado e recolhidas as custas finais, determino seja o 

feito arquivado com as devidas baixas.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107897 Nr: 1758-71.2017.811.0087

 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: ACAL, JAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDL, MEdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - 

OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes.

Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89946 Nr: 2316-48.2014.811.0087

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para informar o endereço do requerido no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, com fulcro no art. 485, III, do 

CPC.

Ainda, deverá a autora informar o seu atual endereço, tendo em vista que 

não foi localizada pela equipe multidisciplinar (fls. 40).

Decorrido o prazo sem a apresentação dos endereços, voltem-me os 

autos conclusos para extinção.

Informados os endereços, cite-se o requerido e realize-se estudo 

psicossocial na residência das partes. Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84500 Nr: 455-61.2013.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 

no intuito de localizar o atual endereço da parte requerida.

Em que pese as alegações do requerente, entende-se que compete ao 

próprio interessado trazer provas e diligenciar para a descoberta e 

localização do endereço do requerido. A outro giro, é certo que o banco 

requerente possui meios e sistemas próprios para a busca de endereço, 

não se fazendo necessário a transferência desta função ao Judiciário.

Assim, INDEFIRO o requerimento de consulta de endereço constante às 

fls. 62.

Intime-se o requerente para dar seguimento ao feito, informando o 

endereço do requerido no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo sem a apresentação do endereço, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para extinção.

Apresentado o endereço, cite-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 16648 Nr: 299-88.2004.811.0087

 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 WOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOPOLDINO ROSADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 OAB/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de busca e apreensão movida pelo BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. em face de LEOPOLDINO ROSADO DE OLIVEIRA.

Liminar deferida às fls. 28.

Requerido citado às fls. 87. Apreensão frustrada.

Ação de busca e apreensão convertida em depósito.

 O requerido, não localizado, foi citado por edital, sendo tal citação anulada 

às fls. 175.

Decido.

O requerente, intimado para informar o endereço do requerido sob pena 

de extinção, pugnou pela expedição de ofícios para tentativa de 

localização do endereço solicitado.

Registra-se que competia ao próprio interessado trazer provas e 

diligenciar para a descoberta e localização do endereço do requerido, 

razão pela qual indefiro o pedido.

 Ainda, intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sob pena 

de extinção, deixou transcorrer o prazo sem apresentar o endereço.

Logo, diante da falta de provocação pela parte autora, entende-se que 

esta desistiu da ação.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III – “por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, EXTINGO O 

FEITO sem resolução de mérito.

Custas pelo requerente.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83511 Nr: 2849-75.2012.811.0087

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY ALVES DA SILVA, E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENILDA NUNES DA SILVA, JOAO ROSA, 

MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA ROSA, ANTONIO ROSA DOS SANTOS, 

ODILA DEITOS DOS SANTOS, JOSE LOURENÇO DOS SANTOS, DELZITA 

LOURENÇO DOS SANTOS, EDILSON DE SOUZA ROSA, ELISANGELA 

RODRIGUES DOS SANTOS ROSA, MARCO ROBERTO DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARO LOPES 

- OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária proposta por Vanderley 

Alves da Silva e outros, em desfavor de Senilda Nunes da Silva e outros.

Com a inicial juntou documentos.

Devidamente intimados para emendar a inicial, bem como recolher as 

custas processuais, ante o indeferimento do pedido de assistência 

judiciária gratuita, os requerentes quedaram-se inertes, ajuizando recurso 

em desfavor da decisão.

Não obstante, a decisão deste juízo, os requerentes mais uma vez, às fls. 

363/364, item 6.b, pugnam pela concessão da justiça gratuita.

Pedido de reconsideração da decisão de fls. 370/371 aportado às fls. 

372/373.

Às fls. 377/378, verifica-se que o E. Tribunal negou seguimento ao 

recurso.

 É o que merece ser relatado.

Decido.

Em análise dos autos, constata-se que este juízo determinou que a 

parte-autora recolhesse as custas processuais, no entanto, descontentes 

com a decisão prolatada, os postulantes apresentaram recurso 

gravamental, sendo negado seu provimento.

Desta feita, considerando que o pedido de gratuidade foi anteriormente 

apreciado pelo juízo, igualmente em sede de agravo de instrumento, sem 

que, contudo, nenhum argumento novo fosse juntado aos autos, julgo 

prejudicado o pedido formulado às fls. 372/373, devendo caso irresignado 

recorrer os autores às instâncias superiores.

Assim, considerando o fato que a parte requerente não promoveu ato que 

lhe competia, a extinção deste processo é medida que se impõe, senão 

vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 321, do CPC:

Art. 321 – parágrafo único: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”.

Ante o exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321 c/c art. 290, ambos do CPC e por 

consequência julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110939 Nr: 3426-77.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM, NFAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o benefício da justiça gratuita.

Cite-se a parte executada, para, em 3 dias, efetuar o pagamento das 

parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu 

curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, abra-se vista ao Ministério Público.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111977 Nr: 4014-84.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSS, SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o benefício da justiça gratuita.

Cite-se a parte executada, para, em 15 dias, efetuar o pagamento da 

dívida, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, será efetuado o protesto da decisão judicial.

Outrossim, não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez 

por cento. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação.

Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à 

impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a 

importância da prestação.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106764 Nr: 1163-72.2017.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (FESSPEMT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT, 

Érico Stevan Gonçalves (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar 

ações que versem sobre representação sindical entre sindicatos, entre 

sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores, conclui-se, 

pela incompetência do presente Juízo.Por tais considerações, reconheço 

a incompetência deste Juízo para processamento da presente ação, 

suscitando-se, via de consequência, o CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo 

Civil ao Superior Tribunal de Justiça, por tratar-se de conflito entre Juízo 

afeto ao Tribunal Regional do Trabalho e Juízo afeto ao Tribunal de 

Justiça.REMETA-SE cópia desta decisão, bem como, da decisão de fls. 39, 

para o Superior Tribunal de Justiça, por ofício, conforme disposto no artigo 

953, inciso I, do Código de Processo Civil.COMUNIQUE-SE o Juiz Titular da 

Vara do Trabalho de Peixoto de Azevedo/MT acerca da presente 

decisão.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Bassan Junior, ELIMAR DOS SANTOS 

SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:AOB/MT 1.082, Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:OAB-MT 3.596-A

 ...Ocorre que as respostas à acusação de ambos os denunciados foram 

apresentadas sem qualquer alegação preliminar ou mesmo documentos 

que exigissem a manifestação ministerial. Aliás fez-se constar 

expressamente em ambas a ausência de questões preliminares e o pedido 

de marcação de audiência de instrução e julgamento, conforme deflui da 

mera leitura das folhas 467 e 491v.O presente petitório extravasa, em 

essência, a verdadeira intenção da defesa, qual seja, procrastinar o feito 

e evitar a realização da audiência de instrução designada. Neste ponto, 

calha rememorar ao peticionante que o acusado Marcelo Bassan Junior 

está afiançado e que eventual obstrução ao processo poderá acarretar, a 

um só tempo, quebra da fiança, nos termos do art. 341 inciso II e IV, e 

conversão da liberdade provisória em prisão preventiva, nos termos dos 

artigos 312, parágrafo único, e 324, inciso I, todos do Código de Processo 

Penal.Com efeito, não há qualquer nulidade há ser reconhecida, estando o 

feito preparado e hígido para realização de audiência instrutória já 

designada.Intime-se o peticionante para apresentar o instrumento de 

procuração no prazo de 15 (quinze) dias. Não apresentado o instrumento, 

oficie-se à OAB estadual informando a prática, em tese, de infração 

disciplinar por inobservância do art. 5º da Lei 8906/94.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105069 Nr: 180-73.2017.811.0087

 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: AL, FdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tudo o que fora acima exposto, e considerando o que mais dos autos 

consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, HOMOLOGO para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes, referente aos alimentos, guarda, visitas e partilha de bens.Tendo 

em vista, ainda, as partes terem pactuado, no sentido de encerrarem a 

vida em comum em termos amigáveis, DECLARO a dissolução da união 

estável entre os requerentes. Assim, julgo extinto o processo, com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC.Custas 

pelos requerentes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

mediante as baixas necessárias. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39211 Nr: 1411-82.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532 OAB/MT

 O acordo aportado às fls. 60/63, apesar de conter a assinatura do 

exequente, não foi subscrito pelo Defensor Público ou advogado particular 

com poderes para transacionar em nome do exequente.

Diante disso, intime-se a parte autora para sanar a irregularidade de 

representação.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39210 Nr: 1410-97.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532 OAB/MT

 O acordo aportado às fls. 84/87, apesar de conter a assinatura do 

exequente, não foi subscrito pelo Defensor Público ou advogado particular 

com poderes para transacionar em nome do exequente.

Diante disso, intime-se a parte autora para sanar a irregularidade de 

representação.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41125 Nr: 504-73.2011.811.0087

 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: Augusto Antunes de Souza ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre - Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:OAB-MT 3.596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.236SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353SP, PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - 

OAB:177342SP

 Os quesitos da perícia não foram respondidos de maneira fundamentada 

e conclusiva, indo de encontro ao art. 473 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem 

simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões.

§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem 

como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico 

do objeto da perícia.

§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes 

técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.”

Logo, intime-se o perito para que responda fundamentadamente aos 

quesitos apresentados (fls. 235), informando de maneira objetiva o valor 

do efetivo prejuízo sofrido pelo autor, abrangendo os valores relativos à 

destruição do prédio, das mercadorias e equipamentos queimados, 

discriminando-os.

Deverá o perito, ainda, responder aos quesitos suplementares (fls. 

315/316).

Confiro o prazo de 20 (vinte) dias.

Com a juntada do laudo, vista às partes para requererem o que de direito.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41935 Nr: 1315-33.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR APARECIDO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos em 

cumprimento de sentença, homologo o cálculo apresentado pela 

exequente.

Requisite-se o pagamento do débito, sendo desnecessária a atualização 

do cálculo, tendo em vista que, quando da requisição de 

pagamento/expedição do precatório, bastará ao juízo solicitante informar 

ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data da última atualização dos 
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cálculos.

No mais, quando do pagamento do RPV ou do Precatório o Tribunal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a sua última atualização 

até a data da transferência dos valores, o que afasta eventuais prejuízos 

do exequente decorrentes da desvalorização monetária.

 Assim, requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal;

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111805 Nr: 3906-55.2017.811.0087

 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: SSdS, ACSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL proposta por SAMARIEL 

SOUZA DA SILVA e ANA CAROLINA SOARES FERREIRA DA SILVA, 

ambos qualificados nos autos.

Verifica-se que o pedido em questão tem seu fundamento jurídico previsto 

no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 226 [...]

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Outrossim, com o advento da emenda constitucional de nº 66/2010, não é 

mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de 

separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio direto consensual requerido Samariel 

Souza da Silva e Ana Carolina Soares Ferreira da Silva, bem como o 

acordo entabulado entre as partes, referente aos alimentos, guarda e 

visitas do filho comum.

Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, Ana Carolina 

Soares Ferreira.

Oficie-se ao Cartório para as averbações necessárias.

Sem condenação em custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias.

 Intimem-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54205 Nr: 22-40.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Costa Montenegro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 Processo n.º 22-40.2018.811.0036

Código: 54205

Criminal

 Decisão.

Vistos etc.

Trata-se do executivo de pena provisório de ARTUR COSTA 

MONTENEGRO.

Verifico que o executado encontra-se custodiado no Presídio da “Mata 

Grande”, na cidade de Rondonópolis/MT.

Portanto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar no presente executivo ao 

juízo das Execuções Penais daquela Comarca.

Assim, REMETAM-SE os presentes autos à Comarca de Rondonópolis/MT, 

com as homenagens deste Juízo.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 08 de Janeiro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55485 Nr: 493-56.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Moreira Mendonça Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 493-56.2018.811.0036 (55485)

Ação Civil Pública

Despacho

Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata sobre a 

implantação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), no Estado de Mato 

Grosso, ENCAMINHEM-SE ao NAT os documentos necessários, via malote 

digital e e-mail, para que o referido núcleo, no prazo constante na aludida 

Portaria, elabore o competente Parecer Técnico, para a análise do pedido 

de tutela específica constante na peça inicial, especialmente quanto à 

necessidade e viabilidade de entrega pelo Município de Guiratinga/MT dos 

medicamentos requeridos pela autora, ora paciente KEILA MOREIRA 

MENDONÇA GOMES.

Com o retorno do referido laudo, DEVOLVAM-SE os autos imediatamente 

conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 09/03/2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54623 Nr: 165-29.2018.811.0036

 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: Sirlene Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 165-29.2018.811.0036 (54623)

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos etc.

RECEBO a emenda à inicial apresentada às fls. 86/92, a qual pretende 

substituir integralmente a peça vestibular já apresentada, nos termos 

apresentados pela Defensoria Pública, para isso:

1) DESENTRANHEM-SE destes autos a petição inicial de fls. 01/09, com 

EXCEÇÃO dos documentos que acompanham a peça, visto que ainda são 

necessários ao deslinde do presente feito.

 2) Considerando que com o recebimento da emenda à inicial houve 

mudança substancial dos fundamentos e dos pedidos da parte autora. 

Dessa forma, DETERMINO o encaminhamento ao Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT) da EMENDA À PETIÇÃO INICIAL (fls. 86/92) e dos DOCUMENTOS 

(Fls. 11/16), via malote digital e e-mail, para que o referido núcleo, no 
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prazo constante na Portaria nº 1.135/2011/PRES, elabore novamente o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante na EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, requerida pela paciente 

SIRLENE BATISTA DA SILVA.

3) Com o retorno do referido laudo, DEVOLVA-SE os autos imediatamente 

conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12/03/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55428 Nr: 467-58.2018.811.0036

 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: Valdeir Borges Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A (Cemat)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento do PREPARO da Carta Precatória a ser expedida com 

finalidade de cumprir a liminar deferida, vez que o endereço indicado na 

iniciial para citação e intimação do requerido e a forma pleteada é por 

oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37804 Nr: 967-32.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karen Brito de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 967-32.2015.811.0036

 Código: 37804

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Intimado para indicar nos autos bens passíveis de penhora da parte 

executada, o exequente descriminou imóvel de propriedade da parte 

executada na petição de fls. 42/44, de modo que não encontro obstáculo 

para a realização da penhora do referido bem nos termos requeridos na 

petição de fl. 40/41.

1) Assim, DETERMINO a lavratura do Termo de PENHORA E AVALIAÇÃO 

do bem imóvel de propriedade da parte executada indicados na petição de 

fl. 40/41 e comprovados pelas juntadas das suas respectivas matrículas. 

EXPEÇA-SE o necessário.

2) NOMEIO a parte executada como depositária do bem.

 3) No mesmo ato, INTIME-SE a parte executada para que tenha ciência da 

penhora e de sua nomeação como depositária do bem. Além disso, INTIME 

a parte para que no prazo legal, caso queira, apresente impugnação nos 

autos, por meio de advogado (a).

4) Após, afim de conferir segurança jurídica ao ato, PROCEDA-SE ao 

registro da penhora do referido bem no Cartório de Registro de Imóveis 

competente.

5) Por fim, nada sendo apresentado pelo executado, INTIMEM-SE as Partes 

para que se manifestem sobre o Laudo de Avaliação respectivo no prazo 

de 10 (dez) dias. O Exequente deverá dizer, em especial, quanto ao seu 

interesse na adjudicação ou na alienação judicial do bem.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40429 Nr: 276-81.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlene Rodrigues Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR INSS-JUIZO DA 

VARA FEDERAL DA 1ª. REGIÃO ROO - OAB:JUIZO/INSSd ROO

 PROCESSO/CÓD. Nº 40429

Vistos etc.

Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.136/137, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 09 de março de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43154 Nr: 1206-02.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Filho Laticínios-ME, José Balbino 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1206-02.2016.811.0036

Código: 43154

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça em ref. 65, DETERMINO 

que a secretaria INTIME a parte exequente para que no prazo de 10 (dez) 

manifestem-se, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37727 Nr: 930-05.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marileide Mesquita de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 930-05.2015.811.0036

 Código: 37727

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face de MARILEIDE MESQUITA DE SOUZA, igualmente 

qualificados.

Durante o trâmite processual, em obediência ao §1º do art. 485, III do CPC, 

foi realizado a intimação pessoal do exequente via correios, para que no 

prazo legal desse o devido andamento nos autos sob pena da extinção do 

processo, sem resolução do mérito, porém decorreu o prazo sem qualquer 

manifestação da parte, segundo a certidão de fl. 148.
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Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Diante de tais considerações, torna-se impossível a continuidade do 

presente feito, visto que a parte exequente manteve-se inerte quanto ao 

cumprimento do ato e diligências determinadas por este Juízo, deixando a 

causa abandonada por mais de 30 (trinta) dias, conforme estabelece art. 

485, III e §1º do Novo CPC.

 Dessa forma, uma vez que a parte autora foi devidamente intimada, 

inclusive, pessoalmente e manteve-se inerte para o cumprimento dos atos 

processuais, a extinção do feito, sem resolução do mérito, ex officio, é 

medida que se impõe.

Decido.

Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueios de contas bancárias, tendo em vista a extinção do presente 

feito.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 09 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45888 Nr: 2610-88.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Freitas de Morais Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2610-88.2016.811.0036

Código: 45888

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, devidamente qualificada, em face de ALFREDO FREITA DE 

MORAES FILHO, igualmente qualificado.

 A parte exequente à fl. 56 manifestou-se nos autos, abordando que o 

débito foi devidamente pago, de modo que a parte executada nada mais 

deve à Fazenda Pública Municipal, conforme documento anexo às fls. 

57/67.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou regularmente o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, com resolução do mérito, uma vez que 

devidamente satisfeita a obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Considerando que a parte executada quitou espontaneamente e 

integralmente o presente débito executado, DEIXO de condená-la ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

Guiratinga/MT, 09 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45884 Nr: 2607-36.2016.811.0036

 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): Domingos de Jesus Miranda - Pessoa Jurídica, 

Domingos de Jesus Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:19897/MT

 Autos n° 2607-36.2016.811.0036

Código: 45884

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

 Tendo em vista a juntada de acordo em fls. 39/40, DETERMINO que a 

secretaria INTIME a parte exequente para que no prazo de 10 (dez) 

manifestem-se, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41339 Nr: 500-19.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 41339

Vistos etc.

Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.121/122, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 09 de março de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55441 Nr: 475-35.2018.811.0036

 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: Adelicia Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 55441

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 
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autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 09 de março de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14805 Nr: 873-94.2009.811.0036

 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: Sosttenes Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal - OAB:5409/RN, Procurador do INSS de 

roo - OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, verificando nos autos, constatei a interposição de 

recurso de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE conforme fls. 174/177. 

Intimo a parte autora, para que, se manifeste no prazo legal.

Guiratinga - MT, 12 de março de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34472 Nr: 1114-92.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a sentença de Ref. 64 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Guiratinga - MT, 12 de março de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11029 Nr: 270-89.2007.811.0036

 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: Hugo Rosa da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180, Procurador do INSS de 

roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 73 Nr: 35-94.1985.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO MILHOMEN LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Alves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO JOSÉ LONGHI - 

OAB:5.089-B/MT, Zaid Arbid - OAB:1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2139 Nr: 301-90.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO DOMINGOS MESQUITA, LUZIA GREGÓRIO 

DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini, CEVAL CENTRO OESTE S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Fábio Schneider - OAB:5238, MARILZA DE CASTRO 

BRANCO - OAB:17.146-MT, Osmar Schneider - OAB:2.152-B

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 210 Nr: 25-40.1991.811.0036

 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: Ceres Leda de Almeida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Trazi, Egidio Raul Trazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação 

Reivindicatória, ajuizada por CERES LEDA DE ALMEIDA RIBEIRO, em face, 

inicialmente, de GINO TRAZI e sua mulher, EUZERY FORTALEZA TRAZI, 

os quais durante o trâmite processual vieram a óbito e foram devidamente 

substituídos por seus herdeiros ITALO TRAZI e EGIDIO RAUL TRAZI, por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para isso:1) 

Conforme já fundamentado nesta sentença, INDEFIRO os pedidos 

expostos no petitório de intervenção de terceiro protocolado pela 

interveniente IZAURA MARIA DA SILVA de fls. 461/470.2) CONDENO a 

parte autora, ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo 

a execução desse valor deve ser suspensa nos termos do art. 98, §3º do 

NCPC, uma vez que foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita a 

parte.3) CIÊNCIA a Defensoria Pública.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitado em julgado, em nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 12/03/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 126 Nr: 33-56.1987.811.0036

 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
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 PARTE AUTORA: Ceres Leda de Almeida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Teixeira de Souza, José Antonio da 

Silva, Ulisses Ribeiro, Enio da Silva Aguiar, Italo Trazi, Egidio Raul Trazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação 

Demarcatória, ajuizada por MARIANA DE ALMEIDA RIBEIRO, substituída 

durante o trâmite processual por sua herdeira CERES LEDA DE ALMEIDA 

RIBEIRO, em face dos requeridos ADAUTO TEIXEIRA DE SOUZA E 

OUTROS, por consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.1) CONDENO a parte autora, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, contudo a execução desse valor deve ser 

suspensa nos termos do art. 98, §3º do NCPC, uma vez que foi deferido 

os benefícios da Justiça Gratuita a parte.2) CIÊNCIA a Defensoria 

Pública.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 12/03/2018. Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16283 Nr: 1024-26.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Rodrigues de Sena Moares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Móveis Estrela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emelin Mirela R. de Oliveira, - 

OAB:12.535-B, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:5752/MT, Romildo Cassemiro de Souza - OAB:22568/GO

 Autos n° 1024-26.2010.811.0036 (16283)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE da Decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 

1011812-49.2017.8.11.0000, em que figura como agravante DOMINGAS 

RODRIGUES DE SENA MORAES, em que o Douto Desembargador Relator 

conheceu do recurso e deu provimento DETERMINANDO a penhora online.

Proceda-se à penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações 

financeiras da parte executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 01 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33297 Nr: 369-15.2014.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele Lopes Peixoto Ferreira, Maria das Graças 

Bicalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Araújo Alcantara - 

OAB:121344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 Autos n° 369-15.2014.811.0036 (33297)

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se requerendo o que entender necessário, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, III, §1º do CPC.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31378 Nr: 1224-62.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Agustin da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Romes Júlio Tomaz - Procurador do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Autos: 1224-62.2012.811.0036 (31378)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido acostado em fls. 58 determinando que se proceda à 

penhora online (Bacenjud), em eventuais aplicações financeiras da parte 

executada.

1) Em caso de bloqueio de valores, INTIME-SE O DEVEDOR 

PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos.

2) Infrutífera a providência, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, 

conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 02 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52591 Nr: 3041-88.2017.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHdS, NENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da cota ministerial de Ref. 57.

Guiratinga - MT, 13 de março de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31052 Nr: 896-35.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46837 Nr: 482-61.2017.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Guimarães Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, ISAIAS CAMPOS FILHO - OAB:2470-MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido Ministerial, vista do autos ao MP. Com o aditamento da 

representação, Intime-se o requerido para manifestar acerca do 

aditamento. Após, volte-me conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33200 Nr: 288-66.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdimira da Cruz Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:CE/17.314

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-38.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado da parte autora, par 

Audiência de Conciliação designada para o dia 24/04/2018, às 14:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-53.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado do autor, para 

AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA designada para o dia 24/04/2018, às 13:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-68.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria na condição de advogado do autor, da data da 

AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA designada para o dia 24/04/2018, às 13:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-83.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria da data para AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA 

designada para o dia 24/04/2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-35.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN VELOSO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria dos termos da sentença proferida nos presentes. 

Se houver interesse em recorrer, que seja apresentado o recurso no 

prazo da Lei.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-43.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BERTUOL DUARTE OAB - MT0013747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010006-43.2017.8.11.0036 REQUERENTE: NILSON DUARTE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados em razão de 

necessidade de perícia, pelo que os documentos apresentados são 

suficientes ao deslinde da presente demanda. Analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de 

indenização de danos materiais e morais. O Reclamante, proprietário da 

Fazenda Agro Campestre Moreninha, alega na petição inicial que no dia 

13/12/2016 um poste de alta tensão de energia elétrica deu curto circuito 

ocasionando a morte 2 (dois) semoventes de sua propriedade. Alega 

ainda que solicitou o ressarcimento pelo dano material sofrido, porém foi 

indeferido administrativamente. A Reclamada, por sua vez, aduz que não 

houve oscilação ou descarga elétrica e ausência de nexo causal ente a 

falha no sistema elétrico com a morte dos animais, inexistindo dever de 

indenizar. 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. Na ação de cunho indenizatório, além da ação ou 
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omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

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 inteligência do 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Ab initio, convém assinalar que ao 

caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, 

porquanto a parte Autora é destinatária final dos serviços prestados pela 

ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 

3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. A 

Reclamada por se tratar de prestadora de serviço público, com base na 

teoria do risco administrativo, responde objetivamente pelos danos que 

vier a causar a terceiros durante a prestação do serviço concedido, por 

força do artigo 37, § 6º, da CF/88, e, ainda, responde pelos danos 

causados aos eletrodomésticos de seus usuários, a não ser que 

comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui 

não se verifica. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INCÊNDIO OCASIONADO POR DESCARGA 

ELÉTRICA - PRODUTOS DETERIORADOS - DANO MATERIAL 

COMPROVADO -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - 

CONFIRMAÇÃO - 1 - As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras 

de serviço público, têm obrigação de indenizar os danos causados por 

sua conduta omissiva ou comissiva, não havendo necessidade de 

perquirição acerca da existência de dolo ou culpa, haja vista tratar-se de 

responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 37 § 6º, da Constituição 

Federal. 2 -Precedentes. 3 - Constatada a presença de indícios suficientes 

de que o incêndio ocorrido no estabelecimento comercial da apelada fora 

causado por deficiente manutenção da rede de fornecimento de energia 

elétrica, a cargo da empresa concessionária de energia elétrica, torna-se 

evidente a relação de causalidade entre a sua atividade e o evento 

danoso. 3 - Aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4 - 

Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA - AC 015531-2002 - 

(49.027/2004) - 2ª C.Cív. ? Rel. Des. Raimundo Freire Cutrim - J. 

30.03.2004). (grifei e negritei) Destarte, a parte Reclamada não logrou 

êxito em demonstrar a ausência de culpa pela morte dos semoventes que 

próximo ao poste que apresentou problemas. Frise-se, por oportuno, que 

a parte Reclamada não se desincumbiu a contento em refutar as 

alegações verossímeis da parte autora, pois o documento juntado pela 

reclamada SINDICET/SRUCINTE-INTERRUPÇÕES DA UCv1.13 (id. 6905535 

), aponta que houve a necessidade de trocar o isolador devido a 

vazamento. Por ser a parte requerente nitidamente hipossuficiente na 

relação de consumo, é ônus da parte requerida a comprovação de que o 

poste esta funcionando adequadamente, o que não comprovou. Nos 

exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

Pátrio: Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEIMA DE APARELHO 

DE TELEVISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO 

DEFEITO DO SERVIÇO, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. 

Sentença mantida. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71000840900, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo 

Torres Hermann, Julgado em 20/04/2006) APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DANO MATERIAL. OSCILAÇÃO NA VOLTAGEM DA ENERGIA ELÉTRICA. 

QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. Uma vez não comprovado, 

pela CEEE, que a oscilação na voltagem da energia elétrica não provoca 

estragos em equipamentos eletrônicos, há o dever de reparar os danos 

causados nos aparelhos de informática da autora. Art. 37, § 6º, da CF e 

art. 333, II, do CPC. Apelação desprovida. (TJRS, AC 70013862438, Rel. 

Des. Leo Lima, j. em 24/05/2006) Assim, restando, pois, comprovado o 

dano, conforme documentos juntando a petição inicial, o defeito no serviço 

de fornecimento de energia elétrica e o nexo de causalidade entre o 

evento danoso e a conduta da Reclamada, a qual é prestadora do serviço 

de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar. Desta feita, no 

caso em comento, prevalece a versão apresentada pela parte autora, 

notadamente porque cabe à empresa reclamada comprovar que atendeu 

prontamente as suas solicitações ou, que a morte do gado se deu por 

outro motivo que não a sobrecarga de energia elétrica. No caso, incidem 

as regras dos artigos 14, §1º e 22, parágrafo único do Código de Defesa 

do Consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço fornecido 

pela concessionária reclamada, pois se trata de serviço essencial que 

exige eficiência, adequação e continuidade. A empresa requerida, além de 

levar energia aos consumidores que atende, deve fazê-lo de forma 

eficiente, adequada e contínua, bem como providenciar os meios 

necessários para a prestação de serviço de forma satisfatória. Nos 

termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da 

prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor, o qual 

não demonstrou haver qualquer causa excludente da responsabilização, a 

qual romperia com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano 

experimentado pela parte consumidora. Por outro lado, mesmo a parte 

autora tendo procurado a empresa e solicitado o ressarcimento dos danos 

causados, não obteve êxito. Assim, restou comprovada a falha na 

prestação dos serviços pela reclamada, a ensejar a condenação por 

danos morais. O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge 

da falha na prestação do serviço da parte requerida. No que tange ao 

quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a 

fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 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 parte requerida ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento 

indevido, e ainda, para desestimular a parte requerente a agir com a 

negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela rejeição a 

preliminar arguida e no mérito OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na petição inicial, para condenar a parte reclamada a 

pagar à parte reclamante, à titulo de DANOS MATERIAIS, o valor de R$ 

4.880,00 (quatro mil oitocentos e oitenta reais) corrigidos a partir da data 

do evento danoso, pelo INPC/IBGE, e juros de mora de 1% a.a., a partir da 

data da citação, aos DANOS MORAIS no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (sumula 

362, STJ), e juros de ora de 1% a.a., a partir da data da citação válida. Em 

havendo cumprimento voluntário da condenação transação remanescente 

e concordância da parte credora com os valor(es) pago(s) 

depositados(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 valores seja para a conta do advogado da parte credora, 

fica já autorizada, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório para o causídico “receber, dar quitação”. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e leais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 
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Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74242 Nr: 4-38.2015.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÍCERO BEZERRA CARVALHO, Cpf: 

85639850191, Rg: 2313979-0, Filiação: Tereza Severo Bezerra e 

Raimundo Inácio de Carvalho, data de nascimento: 12/05/1974, 

brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, convivente, motoneiro, Telefone 66 

9942-7714. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: “Vistos. 1 – Após a informação da vitima nesta solenidade, 

verifico que não há cenário de violência doméstica de modo a justificar a 

manutenção das medidas protetivas. Considerando que as medidas 

atingiram os objetivos visados, REVOGO-AS e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, 

do CPC. DOU a sentença por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. REGISTRE-SE. SEM CUSTAS. Transitado em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 2- Tendo em vista a 

ausência da digna advogada Dra. Aline Soraia Wasilewski Ormond, na 

presente audiência, REVOGO a nomeação de f. 30, bem como 

considerando a nomeação do advogado para o ato, Dr. Bruno Eduardo 

Hintz, FIXO em 1URH, os quais deverão ser suportados pelo Estado de 

Mato Grosso. Bem por isso, EXPEÇA-SE a respectiva certidão”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 12 de março de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70944 Nr: 226-74.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AUGUSTO SOUZA VILANOVA, EDSON 

RAIMUNDO PEREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Koch - 

OAB:7299-B, Cláudia de Marchi - OAB:63467, Reginaldo Monteiro de 

Oliveira - OAB:9945/MT, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE 

FARIAS - OAB:17486

 Nos termos do Provimento nº 52/2007-CGJ, itens 10.2 e 11.1 “c” 

(CNGC/MT, itens 7.35.10.1 e 7.35.11 “c”), impulsiono estes autos ao setor 

de Expedição de Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) do(s) Réu(s), via DJE, acerca da audiência de inquirição da 

testemunha de acusação, Sr. Joacir Batista dos Santos, designada para o 

dia 22/03/2018, às 13:30 horas, nos autos da Carta Precatória nº 

1067-15.2017.811.0101 - Cód. 95579, distribuída junto a Vara Única da 

Comarca de Cláudia-MT, nos termos do Ofício nº 374/2018 juntado às fls. 

871.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87695 Nr: 234-75.2018.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, analisando sob o prisma do bem estar da menor 

envolvida, com a finalidade de lhe assegurar todos os meios para que se 

preserve a normalidade de sua formação física e psíquica, vejo por bem o 

deferimento do pedido pugnado pela autora.Assim, DEFIRO A GUARDA 

PROVISÓRIA, com fundamento no artigo 33 §§ 2º e 3º da Lei 8.069 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente, da menor MIRELLA VITÓRIA 

RIBEIRO LEITE, nascida em 24 de fevereiro de 2017, a Sra. MAURIDES 

ANTUNES PEREIRAOutorgo-lhe o direito de representá-la nos atos da vida 

civil conferindo à criança a condição de seu dependente, para fins 

previdenciários, ficando ressalvado que a qualquer momento a presente 

decisão poderá ser revogada, em havendo interesse para as crianças 

(art. 35 do ECA).INTIME-SE o guardião para prestar compromisso (art. 32, 

do ECA).LAVRE-SE o competente termo, com as cautelas 

legais.DETERMINO à equipe multidisciplinar que continue realizando estudo 

na residência da menor, pelo período de 04 (quatro) meses, devendo ser 

realizado relatório a cada 60 (sessenta) dias.Designo desde já audiência 

de conciliação para a data de 15 de fevereiro de 2017, às 15h30min, por 

ausência de vaga anterior na pauta.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se.Itaúba/MT, 06 de março de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito Designado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87930 Nr: 375-94.2018.811.0096

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 375-94.2018.811.0096

Código: 87930

Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processem em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

DEFIRO o pedido de Justiça gratuita.

Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém em razão da não comprovação da renda do alimentante, 

FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos a partir da citação, a ser 

depositado na conta indicada na inicial, sendo que poderá ser modificado 

a qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

17/05/2018, às 15h30min.

CITE-SE e INTIME-SE o requerido, e INTIME-SE a representante legal da 

parte autora, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus procuradores e testemunhas, independente de prévio depósito de 

rol, importando a ausência desta em extinção e arquivamento do processo 

e daquele em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado.

Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 09 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 690 de 795



 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76376 Nr: 889-52.2015.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HTV, EDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O

 Processo nº: 889-52.2015.811.0096

Código: 76376

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de Ref. 177.

Dessa forma, DESIGNO nova audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04/05/2018, às 17h30min, com a finalidade de realizar a oitiva dos 

profissionais da rede pública de saúde, Enio Roque Potulski e Rosângela 

Aparecida dos Santos.

Intimem-se os referidos profissionais, bem como as partes para 

comparecerem a solenidade.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Itaúba/MT, 06 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79736 Nr: 1155-05.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos nº 1155-05.2016.811.0096 (Código 79736)

Vistos.

Considerando a participação deste Magistrado no curso oferecido pela 

Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso – ESMAGIS-MT 

“Programa de Pós-Graduação - MBA”, nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

redesigno a audiência para data de 22 de março de 2018, às 17h15min., 

por ausência da vaga anterior na pauta.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 09 de março de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44929 Nr: 544-33.2008.811.0096

 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: RODOMOLAS AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ASTRISSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odalgir Sgarbi Junior - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, 

CNCG/MT, impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade 

de intimar o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, indicar bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada, conforme decisão de fls. 71/72, tendo em vistaque a penhora 

online determinada nos autos restou infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79873 Nr: 1238-21.2016.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA SILVEIRA DE OLIVEIRA DEODATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial em demérito do requerido, no valor de R$ 9.508,26 (nove mil e 

quinhentos e oito reais e vinte e seis centavos), corrigidos monetariamente 

pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

para a presente ação, com fulcro no dispositivo legal supra 

mencionado.Após o decurso do prazo recursal, CITE-SE e INTIME-SE o 

devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento sob 

pena de incidência de multa e honorários em 10% (dez por cento) da 

dívida atualizada, conforme preceitua o artigo 523, §1º do CPC.Após, se 

transcorrer "in albis" o prazo, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados e a multa, bem como para pugnar o que de direito. 

Cumprida essa diligência, CONCLUSOS.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Itaúba/MT, 09 de março de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86057 Nr: 2312-76.2017.811.0096

 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: IZAURA APARECIDA CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e AUTORIZO a 

requerente a promover o levantamento dos valores referente ao saldo em 

conta de FGTS do falecido, junto a Caixa Econômica Federal. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE certidão 

de crédito em favor do defensor dativo nomeado nestes autos, no 

montante de 3 URH, para recebimento dos honorários junto ao Estado de 

Mato Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC c/c tabela de honorários da 

OAB/MT).Sem custas processuais, em razão do deferimento dos 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 

1.060/50.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85919 Nr: 2215-76.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TREVISOL - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSCA DIGITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Registra-se que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de 

veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver 

elementos em sentido contrário - hipótese dos autos.

Portanto, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita a parte 

autora.

DETERMINO ao requerente que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

INTIME-SE.

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41960 Nr: 2336-88.2015.811.0027

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Antonio Assef Maslem- Oficial do 1º Serviço Registral 

de imóveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono para publicação no DJE: Intimar o Município de Itiquira, através 

de sua procuradora Dra. Sidriana Giacomolli, para tomar ciência da 

sentença: Vistos, etc. Trata-se de Pedido de Providência formulado por 

Antônio Assef Maslem, Oficial do 1º Cartório de Registro de Imóveis e 

Título e Documentos desta Comarca de Itiquira. Aduz que o Munícipio de 

Itiquira/MT deu entrada no requerimento nº 01-01-2015 PJM postulando 

abertura de matrícula de uma área denominada como sendo Lote 365 da 

Quadra 16 com 1623,50 m²,bem como apresentou Mapa e Memorial 

descritivo e que após apresentado a certidão de inexistência de título e a 

Lei Municipal n° 288/19944 e 705/2011, procedeu com a abertura da 

matrícula em favor do Munícipio. Contudo, após o referido ato, na data de 

17/09/2015 o Sr. Aurino Mascarenhas protocolou junto a Serventia carta 

de adjudicação compulsória, ao qual determinou a transferência do imóvel 

matriculado sob o nº 510 da Comarca de Alto Garças/MT para sua 

titularidade, bem como a transferência da matrícula para o Registro de 

Imóveis de Itiquira/MT, uma vez que referida área encontrava-se 

matriculada na Comarca de Alto Garças, embora estivesse dentro da área 

do Munícipio de Itiquira/MT. (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO, por consequência, NEGO a transferência da matrícula nº 510 

para o CRI desta comarca, bem como NEGO o registro da carta de 

adjudicação em nome do Sr. Aurino Mascarenhas. Transitando em julgado, 

arquive-se. Expeçam-se os expedientes necessários. Intime-se o 

requerente, bem como o representante do Ministério Público. Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31556 Nr: 125-50.2013.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soleide Inocencia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Auxiliadora de Souza Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tassiana Braga Pereira 

Campos - OAB:13376/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Auxiliadora de 

Souza Araújo, contra a r. decisão de fl. 372.

A embargante insurge contra a decisão no tocante a intimação do 

mandado de emissão de posse do imóvel, sob o argumento de que mesmo 

tendo sido a sentença e o recurso de apelação favoráveis à embargada, 

existem nulidades a serem arguidas e via de consequência, modificando a 

r. decisão, ora embargada.

Os embargos foram interpostos tempestivamente, conforme certidão de fl. 

411.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 

finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao exame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz.

Uma simples olhadela nos presentes embargos denota seu flagrante 

intento meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam 

única e exclusivamente debater mais uma vez a sentença (fls. 189/193), 

denotando seu caráter infringente, onde a parte não postula imiscuir o 

decisum de omissão ou contradição, mas sim sua reforma, efeito este 

admissível somente em hipóteses excepcionais, não sendo o que se 

apresenta no caso vertente. Com efeito, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o 

qual prescreve:

 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando de forma detida os autos vejo que a sentença proferida foi 

confirmada pelo TJMT através da análise do recurso de apelação (fls. 

256/259), bem como que o recurso especial interposto pela embargante foi 

rejeitado pelo STJ por estar intempestivo, conforme se vê pelos acórdãos 

juntados, sendo que inclusive o acórdão prolatado pelo STJ transitou em 

julgado em 11/02/2016 (fls. 324), ainda, cumpre destacar que o feito já se 

encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo inclusive já 

efetuado a expedição de mandado de emissão na posse, conforme se 

verifica ás fls. 382/387. Portanto, observa-se que o feito encontra-se em 

seu regular prosseguimento, nos termos legais.

 Além do mais, vale ressaltar que a matéria ora discutida nos presentes 

embargos de declaração já foi objeto de discussão no recurso de 

apelação interposto pela própria embargante, tendo o TJMT negado 

provimento à apelação por decisão unânime (fls. 259). Desta forma 

torna-se nítido que a matéria atacada in casu não tem compleição de ser 

discutida nesta via, já que não se encontra amparada por nenhuma 

daquelas situações preconizadas no art. 1.022, do instrumento adjetivo 

civil, pois a matéria é, como dito, de cunho meritório não havendo 

permissão para retificações substanciais no recurso manejado, bem como 

que a matéria já foi discutida em sede de recurso de apelação, 

desmerecendo o mesmo o seu devido provimento.

Diante do exposto, CONHEÇO os embargos, porém NEGO-LHES 

PROVIMENTO, razão pela qual mantenho a decisão atacada fls. 189/193 e 

372.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40737 Nr: 1841-44.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, 

JOAQUIM BATISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566, Marcos Moreira Maciel - OAB:OAB/MT 15.392, Patrick 

Alves Costa - OAB:7993-B, PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:130.053/SP, RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:138.486-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Assim, REJEITO a preliminar arguida.INTIMEM-SE as partes para 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as, no prazo de 

10 (dez) dias, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.Decorrido o 

prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser certificado, 

voltem-me conclusos.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 49620 Nr: 1386-11.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642/MT, Giselia Silva Rocha - OAB:14241, Marcelo Ventura 

da Silva Magalhães - OAB:21.412/MT, Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:OAB/MT 9.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos etc.

Compulsando os autos constato que a contestação juntada às fls. 80/117 
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foi apresentada antes da realização da audiência de conciliação ao qual 

determinou que o prazo para a parte requerida contestar seria de 15 

(quizne) dias contados a partir da realização da audiência supracitada. 

Sendo assim, DETERMINO o imediato desentranhamento da contestação 

juntada às fls. 80/117.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52154 Nr: 2741-56.2017.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Nunes Ourives Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Réu qualificação desconhecida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta e, diante do mínimo lapso 

temporal da data da decisão que determinou a acumulação e data da 

audiência outrora designada, verifico a necessidade de redesignação da 

audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

10 de abril de 2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes e as testemunhas conforme determinado na decisão 

de ref. 04.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 2297 Nr: 19-40.2003.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Aimi, Leila Carmen Aimi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tractebel Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francine Toledo Bento 

Pereira - OAB:36.300-SC, Gabriela de Albuquerque e Proença - 

OAB:35.454-SC, Luis Eduardo Silva de Barros - OAB:12.102-SC, 

Maria Isabel Souza - OAB:6.468-SC, PRISCILA LEITE ALVES PINTO - 

OAB:12203, Renata Muniz de Souza Santiago - OAB:25.701-SC

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se quanto aos embargos de declaração de fls. 

1.451/1.453, conforme dispõe o artigo 1023, § 2°, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37204 Nr: 297-21.2015.811.0027

 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: MSSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta e, diante do mínimo lapso 

temporal da data da decisão que determinou a acumulação e data da 

audiência outrora designada, verifico a necessidade de redesignação da 

audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

10 de abril de 2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes e as testemunhas conforme determinado na decisão 

de ref. 68.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38748 Nr: 964-07.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:17225/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta e, diante do mínimo lapso 

temporal da data da decisão que determinou a acumulação e data da 

audiência outrora designada, verifico a necessidade de redesignação da 

audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

10 de abril de 2018, às 14h00min.

Intimem-se as partes e as testemunhas conforme determinado na decisão 

de ref. 35.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11624 Nr: 1122-72.2009.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMGP, LGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta e, diante do mínimo lapso 

temporal da data da decisão que determinou a acumulação e data da 

audiência outrora designada, verifico a necessidade de redesignação da 

audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

10 de abril de 2018, às 15h30min.

Intimem-se as partes e as testemunhas conforme determinado na decisão 

de fls. 151.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52734 Nr: 3091-44.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 
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OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, não constam nos autos os dados bancários da 

Requerente, a fim de que sejam realizados os depósitos a título de pensão 

alimentícia pela empresa do Requerido, VERDE TRANSPORTES, por este 

motivo Intima-se o Advogado da Autora para que informe nos autos os 

referidos dados para depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43767 Nr: 776-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, considerando que o Requerido não 

reside nesta comarca, não havendo, portanto, tempo hábil para deprecar a 

sua citação/intimação, redesigno a audiência para tentativa de Conciliação, 

que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 26/07/2018, 

às 14h20min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos 

para citação/intimação da parte requerida e intimação da parte autora, bem 

como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52734 Nr: 3091-44.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, considerando que o Requerido não 

reside nesta comarca, não havendo, portanto, tempo hábil para deprecar a 

sua citação/intimação, redesigno a audiência para tentativa de Conciliação, 

que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 26/07/2018, 

às 14h00min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos 

para citação/intimação da parte requerida e intimação da parte autora, bem 

como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 53488 Nr: 3462-08.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, considerando que o Requerido não 

reside nesta comarca, não havendo, portanto, tempo hábil para deprecar a 

sua citação/intimação, redesigno a audiência para tentativa de Conciliação, 

que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 26/07/2018, 

às 13h40min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos 

para citação/intimação da parte requerida e intimação da parte autora, bem 

como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52737 Nr: 3094-96.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDCCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, considerando que o Requerido não 

reside nesta comarca, não havendo, portanto, tempo hábil para deprecar a 

sua citação/intimação, redesigno a audiência para tentativa de Conciliação, 

que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 26/07/2018, 

às 13h20min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos 

para citação/intimação da parte requerida e intimação da parte autora, bem 

como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53169 Nr: 3280-22.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA KEYLA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADRIANO DA SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

26/07/2018, às 15h20min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53156 Nr: 3270-75.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Cristina Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

26/07/2018, às 15h40min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53150 Nr: 3269-90.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineide da Costa Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Souza Angelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 
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dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

26/07/2018, às 13h00min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50232 Nr: 1682-33.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Damascena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana da Silva Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

26/07/2018, às 15h00min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51852 Nr: 2601-22.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - Cooperativa de Credito do Sul de Mato 

Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemilda Gonçalves Vieira, LINDOMAR MENDES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o comprovante de pagamento da diligência 

apresentado com a petição juntada aos autos em 07/03/2018 refere-se à 

diligência de outra comarca (Pedra Preta/MT), INTIMO a Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51666 Nr: 2475-69.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIACAO MOTTA LTDA, EMPRESA DE 

TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

26/07/2018, às 16h20min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 39429 Nr: 318-97.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 VistosO Ministério Público manifestou-se às fls.141 pugnando pela 

reconsideração da decisão anterior.Primeiramente, assevero que não 

houve falta de precaução do juízo quanto à decisão anterior. Explico. No 

caso em tela, tendo o Parquet afirmado que recebeu comprovante de 

pagamento dos débitos em execução e requerido a extinção do feito, outra 

medida não era cabível, senão o acolhimento do pedido. Superada tal 

questão, tendo a representante do exequente informado, bem como 

comprovado, que não foi creditado nenhum valor em sua conta bancária 

entre o período de janeiro à 06 de março do corrente ano (fls. 143/147), 

hei por bem acolher a manifestação ministerial, no sentido de reconsiderar 

a decisão anterior, e por conseguinte, determinar:EXPEÇA-SE carta 

precatória ao juízo de São José do Rio Preto/SP, a fim de intimar o 

executado, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento integral 

do débito alimentício em atraso, no importe de R$ 3.416,74 (três mil 

quatrocentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), referente 

às parcelas do mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro 

de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018, que deverá ser acrescido das 

parcelas que se vencerem no curso da ação, provar que já o fez ou, 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de protesto do título judicial 

e prisão civil (art. 528, §§ 1º e 3º, do CPC).INDEFIRO o pedido de 

expedição de carta precatória para cumprimento do mandado de prisão 

outrora expedido, tendo em vista que a presente execução foi cindida, 

prosseguindo-se somente em relação às 03 (três) últimas parcelas - 

agosto, setembro e outubro de 2017 - e o débito pretérito virou objeto da 

ação de execução pelo rito da expropriação de bens (código 45918). 

INTIME-SE a causídica que subscreveu a petição de fls. 132, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, colacionar aos autos instrumento que comprove a 

comunicação de renúncia ao mandante..Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 08 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 47504 Nr: 564-25.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KELEM SACRLAT ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCOM DOUGLAS DE PAULA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nas provas acostadas, arbitro os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, correspondente 

ao valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), 

devidos a partir da CITAÇÃO, devendo ser colocado o valor à disposição 

da representante legal do alimentando, mediante recibo ou depósito em 

conta bancária a ser informada pela requerente, até dia 10 (dez) de cada 

mês.DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO Dê-se ciência às 

partes de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente 

ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, 

com outorga de poderes para negociar e transigir), e a ausência 

injustificada será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até 2 (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa. As partes deverão estar acompanhadas 

de seus advogados e, caso não possuam condições, haverá nomeação 

de Advogado Dativo em seu favor. Decorrido o prazo para contestação e 

devidamente certificado, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis, apresente a este Juízo manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).Dê-se ciência ao 

Ministério Público, nos termos do artigo 698 do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 12 de março de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47480 Nr: 550-41.2018.811.0047

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luciana Aparecida da Silva , Gabriel da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Fatima da Cunha, Escola Estadual 

Francisco Salazar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA 

DE MATOS - OAB:8310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presente fundamento relevante e a possibilidade do 

ato impugnado acarretar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao 

final, DEFIRO/CONCEDO a medida LIMINAR para o fim de suspender o ato 

que deu motivo ao pedido e DETERMINAR a matrícula do impetrante G. S. 

O, criança nascida em 12/04/2012, filho de LUCIANA APARECIDA DA 

SILVA, na Escola Estadual Francisco Salazar, situada à Rua Marechal 

Deodoro, s/n, Centro, Jauru/MT, especificamente no 1ºANO do 1º CICLO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL.NOTIFIQUE-SE a impetrada para cumprimento 

desta liminar, assegurando à criança a continuidade normal de seus 

estudos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

responsabilização por crime de desobediência à ordem judicial, previsto no 

artigo 330 do Código Penal e art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo das 

demais sanções administrativas, e para que PRESTE AS INFORMAÇÕES 

que entender necessárias, no prazo de 10 dias. Dê ciência do processo 

ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para 

que, querendo, ingresse no feito – Lei n. 12.016/09, art. 7º, I a III.Por fim, 

findo o prazo do(a) coator(a), REMETAM os autos ao Presentante do 

Ministério Público, para no prazo fixado de 10 (dez) dias, apresentar 

mani fes tação,  re to rnando-me conc lusos  com ou sem 

parecer/manifestação deste – Lei n. 12.016/09, art. 12, caput e parágrafo 

único.Inclua o processo entre as prioridades de julgamento – Lei n. 

12.016/09, art. 7º, §4º.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 12 

de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44706 Nr: 1298-10.2017.811.0047

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SOARES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ALVES FERREIRA - 

OAB:7092

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva anteriormente decretada 

em desfavor do acusado WESLEY SOARES GARCIA, devidamente 

qualificado nos autos, para o fim de CONCEDER-LHE A LIBERDADE 

PROVISÓRIA, cujos reflexos repercutirão exclusivamente dentro dos 

limites da presente relação jurídica de direito processual, de tal sorte que 

somente poderá gozar do beneplácito da liberdade provisória se por outro 

motivo não se encontrar preso, independentemente do pagamento da 

fiança [art. 310, parágrafo único do CPP], o qual deverá assinar termo de 

compromisso, obrigando-se a comparecer a todos os atos da liturgia 

procedimental, sob pena de revogação do benefício ora concedido. 

EXPEÇA-SE alvará de soltura. De outro viés, com espeque no art. 319 do 

CPP, ESTABELEÇO as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:a) 

comparecimento mensal em juízo, entre os dias 01 e 10 de cada mês, para 

informar e justificar atividades;b) proibição de acesso ou frequência a 

bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;c) proibição de 

ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou 

necessária para a investigação ou instrução;d) recolhimento domiciliar nos 

dias de folga e nos demais dias, durante o período noturno, lapso este 

compreendido entre as 22h00min e às 06h00min.EXPEÇA-SE termo de 

liberdade provisória, consignando-se as condições acima mencionadas, 

bem como a advertência de que seu descumprimento poderá ensejar a 

decretação da prisão preventiva.INTIME-SE o acusado para comparecer 

ao prédio do Fórum de Jauru - balcão da Vara Única -, no prazo de 24h 

contado do cumprimento do alvará de soltura, para firmar o termo de 

liberdade provisória.Por fim, DEFIRO o pedido formulado pelo presentante 

do Ministério Público para DETERMINAR a expedição de ofício direcionado 

à Autoridade Policial, a fim de requisitar informações, acerca da conclusão 

do Inquérito Policial registrado nesse juízo sob o n.º 

1786-62.2017.811.0047 – Cód. 45591.INTIMEM-SE. NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com 

URGÊNCIA.Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32682 Nr: 1568-73.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBGS, EBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, antes de deliberar acerca dos pedidos formulados às fls. 

101/102 dos autos, DETERMINO a remessa dos autos ao Contador Judicial 

para que, atualize o débito alimentar.

Após, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que, se 

manifeste acerca do relatório de fls. 109 dos autos.

Por fim, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31290 Nr: 47-93.2013.811.0047

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLPdMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jovylson Soares de Moura - 

OAB:16896-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jovylson Soares de Moura - 

OAB:16896-O

 Vistos.

Considerando que o perito nomeado às fls. 106 dos autos, declinou da 

nomeação às fls. 107 vº, dos autos, DESTITUO-O o encargo anteriormente 

conferido.

No mais, considerando o teor da orientação emanada da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça, no sentido de que sejam realizadas perícias 

de interdição pelo Setor de Psiquiatria Forense da Coordenadoria Geral de 

Medicina Legal/MT, DETERMINO que seja expedido ofício com o fito de 

proceder ao agendamento de exame, devendo ser informado a este Juízo 

data, hora e local para a realização da perícia da interditanda. A propósito, 

apresento os quesitos do juízo, a seguir exposto, a serem respondidos 

pelo ‘expert’.

1. A interditanda sofre de alguma anomalia psíquica? Caso positivo, 

descrevê-la minuciosamente, de forma científica.

2. A anomalia é passível de tratamento e cura?

3. Qual p tratamento e em que lapso temporal é possível a reversão e 

cura?

4. Quais as limitações impostas ao interditando para os autos da vida civil 

e em razão da doença – capacidade relativa ou absoluta?

5. Em eventual constatação de doença, qual a C.D.I, correspondente?

Franqueio às partes o prazo de 5 (cinco) dias para que, caso queiram, 

apresentem quesitos e indiquem assistente técnico.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32899 Nr: 232-97.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSA, JSCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdCdSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner Da Silva Botof - 

OAB:12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB-MT 8.184-A
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 Vistos.

Por prudência, DETERMINO que a intimação do perito nomeado às fls. 

213/214 dos autos se aperfeiçoe mediante expedição de mandado de 

intimação, fazendo-se consignar as determinações constantes da decisão 

de fls. 213/214 dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31836 Nr: 646-32.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesio Agripino Neiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:OAB/MT 14.554/E, Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:OAB/MT 13.630, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:21464/O, 

Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT0009495O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que as atualizações dos cálculos são efetuadas pelo TRF, 

quando do recebimento das Requisições de pequeno valor – RPV, 

INDEFIRO o pedido formulado às fls. 133 dos autos.

No mais, DETERMINO a intimação da parte autora, através de seus 

advogados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o 

andamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30717 Nr: 547-96.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS, RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a 

ação previdenciária, DEFIRO o pedido formulado às fls. 187, e, por 

consequência, DETERMINO a expedição de ofício à Gerencia Executiva do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que proceda ao 

IMPLANTE do beneficio previdenciário, ou comprove a implantação, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais da parte, se já não tiver sido feito.

Em caso de descumprimento da medida no prazo estipulado, desde já, na 

forma do art. 497, do Código de Processo Civil, ARBITRO multa-diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) que terá vigência até que se proceda a 

efetiva implantação do benefício previdenciário ou até o atingimento do teto 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Cientifique-se a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do Seguro 

Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da 

multa diária arbitrada.

Após, INTIME-SE a parte, por meio de seu advogado constituído e via DJE, 

a fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31607 Nr: 390-89.2013.811.0047

 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: Anivercino Albino de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos

AGUARDE-DE o desfecho dos autos do processo apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33792 Nr: 1014-07.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pelas razões de fato e de direito acima expostas, na 

forma do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na exordial.Ante os princípios da causalidade e da 

sucumbência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, com suporte no art. 85, § 2º e 3º, do CPC, ressalvada a 

suspensão da exigibilidade, em caso de terem sido deferidas as benesses 

da justiça gratuita.Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para 

as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 47474 Nr: 545-19.2018.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frederico Gonçalves de Araújo, Raydy Roberta Boton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYDY ROBERTA BOTON - 

OAB:20209/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos Cuida-se de ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA proposta por 

RAYDY ROBERTA BOTON e FREDERICO GONÇALVES DE ARAÚJO em 

face de COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL. RECEBO a 

petição inicial.Nos termos do art. 334, § 4º, inciso II, do CPC, a audiência de 

conciliação não será realizada, quando não se admitir autocomposição. 

Para a configuração da usucapião é necessário o preenchimentos dos 

requisitos constantes do art. 1.238 do Código Civil, especialmente o 

animus domini, motivo pelo qual não se admite autocomposição, eis que 

não envolve interesse somente das partes em litígio.CITE(M)-SE por 

EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como os eventuais interessados e 

desconhecidos (art. 259, I, do CPC), para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem contestação, sob pena de revelia, 

atentando-se o Gestor ao disposto no art. 229, do CPC.Proceda-se a 

CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área usucapienda, por mandado, 

cientificando-os de que dispõem do prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentação de contestação (art. 246, § 3º, CPC), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

f a t o s  a r t i c u l a d o s  p e l o  a u t o r  ( a r t s .  3 4 4  d o 

CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a 

cada ente a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Decorrido 

os prazos para contestação e manifestação das Fazendas Públicas, bem 

como eventual réplica, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Apresentada a manifestação ministerial, voltem os autos 
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conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 08 de março de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 40767 Nr: 801-30.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para obtenção de pensão 

por morte, especificamente pela falta de comprovação da qualidade de 

segurado do instituidor, conforme preconiza o artigo 74, da Lei nº. 

8.213/91, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz do art. 

85, §8º, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a cobrança de 

tais valores, tendo em vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária, nos trmos do artigo 98, §3º, do CPC.Havendo 

interposição de recurso de apelação, INTIME-SE a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis.Apresentadas preliminares nas contrarrazões acerca de matérias 

decididas no curso da lide que não comportavam recurso de agravo de 

instrumento, INTIME-SE a parte contrária para se manifestar 

especificamente sobre esse ponto, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 

1.009, §2º, do CPC).Escoado o prazo sem manifestação, após certificação 

pelo cartório, ou juntadas as contrarrazões sem preliminares ou sobre 

estas já tendo a parte contrária se manifestado, REMETAM os autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, com nossas homenagens.Certificado o 

trânsito em julgado, REMETAM os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 45804 Nr: 1905-23.2017.811.0047

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRdS, MMdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para o fim de 

CONCEDER aos requerentes SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS e 

MARILENE MOTA DA SILVA SANTOS a guarda provisória da infante A. C. 

P. LAVRE-SE o Termo de Guarda Provisória para os fins de direito. - Da 

Audiência de Conciliação – Considerando a nova sistemática do Código de 

Processo Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos conflitos 

(art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e 

estimulada por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do 

Ministério Público, ressalto que, como a matéria posta em análise não 

comporta autocomposição, DEIXO de designar a audiência de conciliação, 

nos termos do art. 334, § 4º, inciso II, do CPC.CITE-SE e INTIME-SE a 

requerida, por mandado, fazendo-se consignar o endereço mencionado 

na petição inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, 

nos termos do art. 335, inciso III, do CPC, fazendo-se consignar que, caso 

a requerida não tenha condições de constituir advogado, deverá requerer 

a nomeação de advogado dativo.No mais, DETERMINO que a Secretaria 

certifique nos autos se acaso os requerentes figuram no cadastro de 

pretendentes a adoção desta comarca, bem como acerca da existência de 

pretendentes à adoção habilitados, em Jauru/MT e Figueirópolis/MT, nos 

termos do art. 50, do ECA.Por fim, DETERMINO a elaboração de estudo 

psicossocial ‘in locu’, sem prévio aviso, no ambiente familiar dos 

requerentes e da requerida, no menor tempo possível, inclusive orientando 

esta última sobre o caminho legal para adoção de recém-nascido, caso 

seja esse seu interesse, em conformidade com manifestação 

ministerial.INTIME-SE. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, às 

providências, com urgência.Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41101 Nr: 980-61.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 Vistos. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, baseando-se em 

investigação policial que anexou, ofertou denúncia contra ELIANE ROSA 

DA SILVA, como incursa nas penas do art. 12 da Lei 10.826/03. Às fls. 

113/116, o Ministério Público e o Defensor da denunciada, em petição 

conjunta, requereram a homologação do termo de acordo para suspensão 

condicional do processo. Considerando que a proposta de suspensão 

condicional do processo ofertada pelo Ministério Público Estadual foi aceita 

pela denunciada ELIANE ROSA DA SILVA e seu Defensor constituído, 

consoante Termo de Acordo acostado às fls. 114/116, devidamente 

assinado; ainda, que o acordo firmado está em consonância com as 

diretrizes do art. 89, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO-O para surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. SUSPENDO o processo e o prazo prescricional, 

pelo período de 02 (dois) anos, submetendo a denunciada às condições 

assinaladas no acordo.INTIME-SE a denunciada para dar início ao 

cumprimento das medidas na forma acordada. Declaro o perdimento da 

fiança, todavia, indefiro o pedido de transferência dos respectivos valores 

ao CONSEG, devendo ser respeitado o procedimento previsto no 

Provimento nº 05/CGJ, para sua liberação.Nos termos do artigo 91, letra 

"a", do Código Penal e do art. 25 da Lei 10.826/03, DECLARO A PERDA da 

arma de fogo em favor da União, e DETERMINO a sua REMESSA ao 

Comando do Exército Brasileiro mais próximo, para sua destruição ou 

doação para órgãos de segurança ou Forças Armadas, tudo, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, a teor do art. 25 da Lei 10.826/03.INTIME-SE a 

denunciada, dando ciência da presente homologação, bem como para que 

inicie, imediatamente o cumprimento das medidas aceitas no presente 

acordo.INTIME-SE a Defesa e CIENTIFIQUE o Ministério Público.Expirado o 

prazo de suspensão, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 12 de março de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41046 Nr: 946-86.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geaze de Souza Azevedo, Onesimo Martins 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT 

- OAB:17496/E, EDUARDO SANTOS DE PAULA - OAB:20135/O

 Diante do exposto, e nos termos do art. 399, do CPP, com redação dada 

pela Lei n. 11.719/08, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 29 de maio de 2018, às 13h30.Estando os réus presos, 

REQUISITEM-SE, suas escoltas. Caso resida em outra comarca, 

EXPEÇA-SE carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão.Havendo testemunha residente em outra comarca, EXPEÇA-SE 

carta precatória nos termos do art. 222, do CPP, intimando-se o Ministério 

Público e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273, do STJ, e art. 

1.363, da CNGC).Havendo policial militar arrolado como testemunha, 

REQUISITE-SE na forma do art. 221, § 2º, do CPP, ou sendo funcionário 

público, EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação e comunique-se 

na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso contrário, INTIME-SE a 

testemunha no endereço declinado pelas partes, advertindo-as, de que em 

caso de não comparecimento, estando devidamente intimadas, poderão 

responder por crime de desobediência.INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Jauru/MT, 11 de março de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33071 Nr: 389-70.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873, Nelceli Cristina Rodrigues Alves de 

Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão estatal, para o fim 

de ABSOLVER o denunciado WALISSON DE SOUZA MATOS, devidamente 

qualificado nos autos, das sanções que lhe foram imputadas nos 

presentes autos, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal. PROCEDAM-SE as comunicações de estilo, 

sobretudo ao Cartório Distribuidor desta Comarca e aos Institutos de 

Identificação Estadual e Federal.Sem custas, pois seu pagamento constitui 

efeito da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, 

desaparece a obrigação.INTIMEM-SE as advogadas do acusado, através 

do DJE. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o presente feito, com as devidas anotações, comunicações 

e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Jauru/MT, 12 de março de 2018.Angela Maria 

Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1 Nr: 326-70.1999.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 Vistos.

Considerando que a Fazenda Pública devidamente intimada deixou 

transcorrer in albis o prazo sem manifestação (fls. 214), DETERMINO o 

arquivamento do feito com as baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32950 Nr: 279-71.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Máximo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Figueirópolis D' Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA 

- OAB:14856/O, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 (...) Por todo o acima exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à 

execução, com a resolução de seu mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, o para o fim de:a)REJEITAR a arguição de excesso de execução, 

uma vez que a executada/impugnante não apresentou fundamentos para 

embasar o referido pedido, nos termos do § 2°, do art. 535, do 

CPC;b)ACOLHER o pedido de limitação, redução, da multa cominatória, 

redimensionando-a em R$ 30.000,00 (trinta mil) reais;c)ESTABELECER no 

item ‘a’ da parte dispositiva da sentença de fls. 50/55 dos autos, a 

incidência de juros moratórios à razão de 0,5 % ao mês, sendo estes os 

juros aplicados à caderneta de poupança, à partir do advento da Lei n.º 

11.960/09, com incidência deste a data da citação, permanecendo, 

incólumes as demais determinações.Considerando que a parte impugnada 

sucumbiu de parte mínima do pedido, CONDENO a parte impugnante ao 

pagamento de honorários advocatícios, que, a teor do disposto no artigo 

85, § 4º, inciso II, do CPC, será fixado tão logo haja liquidação do 

julgado.INTIMEM-SE as partes acerca da presente sentença, 

certificando-se, com o decurso do prazo, seu trânsito em julgado.Após, 

considerando que até a presente data não se tem informações nos autos 

acerca do cumprimento dos comandos da sentença de fls. 50/55 dos 

autos, referente à obrigação de fazer, DETERMINO a intimação da 

Fazenda Pública executada/impugnante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove nos autos o implemento da obrigação de fazer, com a 

ressalva que, em caso positivo, deverá informar a data em que as 

medidas foram efetivadas, sob pena de, não o fazendo no prazo 

determinado, incidir em multa que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), com fundamento no art. 537, ‘caput’, do CPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31970 Nr: 785-81.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzira de Fatima Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

RETIFIQUE-SE no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

INTIME-SE, via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12902 Nr: 1200-06.2009.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusineia de Souza Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando a interposição do recurso especial, DETERMINO a 

suspenção do presente feito até o julgamento do referido recurso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1528 Nr: 289-72.2001.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Marcondes Figueiredo, Maria 

Candida Marcondes Figueiredo, Luiz Antonio Marcondes Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT 8.311, ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - OAB:15500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anita Loiola - OAB:OAB/MT 

13.178-B, Joacir Jolando Neves - OAB:OAB/MT 3.610-B

 (...) 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à prescritibilidade 

da pretensão de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos, 

em decorrência de suposto ato de improbidade administrativa. 2. 

Repercussão geral reconhecida”.Em 14.6.2016, o Min. Teori Zavascki, nos 

autos do referido paradigma, determinou a suspensão do processamento 

de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no 
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território nacional (DJe 21.6.2016), nos seguintes termos:“Trata-se de 

recurso extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate 

relativo à ‘prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas 

em atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa’ (RE 

852.475-RG, de minha relatoria, DJe de 27/5/2016, Tema 897). Determino a 

suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que 

tratem da questão em tramitação no território nacional (CPC/2015, art. 

1.035, § 5º).”Assim, tendo em vista que o caso em discussão se refere à 

ação de ressarcimento, e que a questão da prescrição foi aventada pelos 

requeridos em sua defesa, SUSPENDO o curso da Ação de Improbidade 

Administrativa, até decisão final no recurso acima citado.INTIMEM-SE as 

partes.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32794 Nr: 122-98.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Cardoso Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47476 Nr: 546-04.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio das Pedras Ltda., Artur Fernando 

Bom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Sato Anitelli, Aldo Aufiero, Laelso da 

Silva, Valdete de Jesus Moura da Silva, Fernanda Aufieiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Analisando detidamente o feito, verifica-se que o requerente não postulou 

os benefícios da justiça judiciária gratuita, e apesar de ter atribuído valor à 

causa, deixou de recolher as custas iniciais.

Assim, determino a intimação da requerente, por intermédio de seu 

advogado, via DJe, para recolher as custas iniciais, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33581 Nr: 844-35.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilermano Silva, Anita Rezende Botelho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandrino dos Santos, Maria Pereira 

Paixão dos Santos, Antônio Pereira da Paixão, MARIA JOSE GASPARETO 

DA PAIXÃO, Madalena Pereira da Paixão, Espolio gabriel Paulo da Paixão, 

Mariana Paixão de Souza, Ataide Pereira da Paixão, Rosana Gaspareto da 

Paixão Falci, Valmir Gaspareto da Paixão, Rosangela Gaspareto Miagute, 

Ana Paula Gaspareto da Paixão, Aparecido Pereira da Paixão, Adinaldo 

Pereira da Paixão, Ana Pereira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilenny Nunes da Silva - 

OAB:14.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o recente credenciamento nesta Comarca da conciliadora 

para atuar no CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania), DETERMINO a remessa dos autos para a conciliadora para 

que, designe data e horário para realização da audiência de conciliação no 

presente feito, permanecendo incólumes as determinações constantes da 

decisão de fls. 504 dos autos, observando os endereços informados na 

petição e fls. 517/518 dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33651 Nr: 911-97.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31142 Nr: 1011-23.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB-MT 8.184-A

 Vistos

Primeiramente, DETERMINO que a secretaria empreenda as diligências 

necessárias no sentido de verificar a ocorrência do trânsito em julgado da 

sentença de fls. 163/166 dos autos.

Havendo o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora, através de seus 

advogados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento 

do feito, requerendo o que entender pertinente.

Por fim, considerando o pagamento dos honorários periciais (fls. 179), 

DETERMINO a expedição do competente alvará de liberação, fazendo-se 

consignar os dados informados às fls. 239 dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1750 Nr: 21-81.2002.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djanira Mirtes de Araujo, Tânia Lúcia Alves de Araujo, 

Claudia Valéria Alves de Araujo, Gilvane Alves de Araujo, Samara Jane 

Campos Anacleto Alves de Araujo, Flávio Alves de Araujo, Sônia Erly 

Muniz Alves de Araujo, José Alves de Araujo Neto, Claudia de Souza 

Resende Araujo, Francisco Carlos de Araujo, Antenor Falci, Edson 

Campaneli de Oliveira, José Menezes Albarez, Lucineide de Souza e Silva 

Albarez, Luiz Viana da Silva, Luiz Alves de Araujo, Antonio Marlon Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Menezes Albarez, Francisco Botelho 

dos Santos, Miguel Ferreira de Lima, Geralda Gonçalves de Lima, Milton 

Resende, Zelina Botelho de Souza Resente, Antenor Falci, Edson 

Campaneli de Oliveira, Jose Menezes de Albarez, Francisco Alves de 

Araujo, Luicineide de Souza, Silva Albanez, Romulo Wagner Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO o apensamento do presente feito aos autos do 

Processo n.º 1663-98.2016.811.0047- Cód. 42270.

No mais, AGUARDE-SE o desfecho do processo supramencionado.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30358 Nr: 173-80.2012.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino dos Reis, Andréia Aparecida Dias Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Cordeiro Sobrinho, Valdeci 

Lúcio Cordeiro, Nilda Cordeiro Laia, Edineuza de Laia Cordeiro, Routiléia 

Cordeiro, João do Carmo de Souza, Diego Marques Cordeiro, Moacir 

Cordeiro, Elci Cordeiro, Regina Marques Cordeiro, Daniel dos Anjos 

Ferreira, Mayara Marques Cordeiro Santana, José Luiz Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440/MT, Thucydides Francisco Conceição Alvares - 

OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

DEFIRO o pedido formulado às fls. 221/223 dos autos, para tanto, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, providencie a juntada do termo de declaração da faixa de domínio 

junto a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SINFRA, com 

relação ao memorial descritivo e planta georreferenciada elaborada pelo 

responsável técnico, no que toca ao traçado na rodovia MT-388, que 

confina com a área a ser usucapida.

Após a juntada do termo, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, mediante 

remessa dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste se 

possui interesse na presente demanda.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13130 Nr: 132-84.2010.811.0047

 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: Maria Sabina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:2.515-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B

 Vistos

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 160 dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33185 Nr: 499-69.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Vieira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Vistos

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 120 dos autos.

Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47506 Nr: 565-10.2018.811.0047

 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: Marcelio José Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALVES DE SEIXAS 

FILHO - OAB:15699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Considerando que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 

9º, § 1°, incisos I a VI, da Portaria n. 08/2016-DF, DETERMINO a intimação 

da parte autora, através de seus patronos, via DJE, para, que, no prazo 

de 05 (cindo) dias, COMPLEMENTE/EMENDE a petição inicial, de forma a 

instruí-la com:

a) Ofício cientificando a Polícia Judiciária Civil e Secretaria Municipal de 

Saúde, acerca da realização do evento;

b) Contrato de prestação de serviço de segurança particular, fazen 

constar a qualificação do responsável pela atividade e o número de 

agentes contratados.

Consigne-se advertência de que o descumprimento da determinação retro 

ensejará o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, fato que 

deverá ser certificado, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público, a fim 

de que seja emitido parecer na condição de fiscal da lei.

INTIME-SE, via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1051 Nr: 5-40.1996.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivercino Albino de Lana, José Gonçalves 

Filho, José Cassiano de Moura, Antônio Cirilo de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDISON PINTO DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB-MT 639, Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Roberto Jonas de Macedo - OAB:3.565, SIVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:OABMT 10440

 Vistos.

Considerando que o termo final do acordo celebrado entre as parte 

estipulava que o pagamento da última parcela se daria em 08/01/2018 (fls. 

305/308) e, tendo em vista que na petição de fls. 345/347 dos autos a 

parte executada informa que esta efetuando rigorosamente os 

pagamentos acordados, por prudência, antes de deliberação acerca do 

requerimento formulado às fls. 345/347 dos autos, DETERMINO a intimação 

da parte exequente, através de seus advogados via DJE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo se o acordo celebrado 

entre as partes foi efetivamente cumprido pelo executado, bem como 

acerca do inteiro teor do requerimento formulado às fls. 345/347 dos 

autos.

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos e, será interpretado como cumprimento tácito do 

acordo, bem como aceitação do pedido formulado às fls. 345/347 dos 

autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE às partes, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 93 Nr: 81-59.1999.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar de Oliveira Ferreira, Adilson de Almeida 

Bretas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIME-SE a parte autora, através de seus advogados para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do inteiro teor das certidões de 

fls. 205 e 232 dos autos, requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31347 Nr: 109-36.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliário - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropec Mirassol S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção pré-executividade veiculada no 

corpo da presente Ação de Execução Fiscal, ante a não ocorrência da 

prescrição do crédito tributário.No mais, INTIME-SE a parte exequente, 

mediante remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 12 de março de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13209 Nr: 213-33.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M TOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Vistos

Primeiramente, considerando a noticia do descumprimento do acordo (fls. 

85), INDEFIRO o pedido de desbloqueio da restrição dos veículos, 

formulado às fls. 79/82.

No mais, considerando que a parte executada foi devidamente intimada 

para se manifestar acerca do petitório de fls. 85 dos autos e, permaneceu 

inerte (fls. 92), DETERMINO a intimação da parte exequente, mediante 

remessa dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento do feito, requerendo o que entender pertinente.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 330 Nr: 23-22.2000.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliário - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mirassol S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção pré-executividade veiculada por 

parte executada no corpo da presente Ação de Execução Fiscal, para o 

fim de reconhecer a prescrição do crédito tributário e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com a resolução de seu mérito, nos 

termos do art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 156, inciso V, do CTN ante a 

ocorrência da prescrição do crédito tributário, com fulcro no art. 174 do 

Código Tributário Nacional.DEIXO de condenar nas verbas sucumbenciais, 

incabíveis à espécie.DETERMINO que sejam tomadas as providências 

devidas no sentido de providenciar a baixa das restrições realizadas no 

sistema Renajud em nome da empresa executada (fl. 196).INTIME-SE a 

exequente, mediante remessa dos autos e, a parte executada, através de 

seus advogados, via DJE para que, fiquem cientes da sentença.Após, 

com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32329 Nr: 1195-42.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cassimiro de Lima Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)INTIME-SE o perito, com as advertências legais (art. 156, § 5º, art. 157, 

do CPC), para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do 

fato de que, ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e 

independentemente de termo de compromisso, assegurando aos 

assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e 

dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos 

autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, do CPC), 

assim como a fim de que apresente contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(art. 465, § 2º, III), agende data, hora e local para realização do exame 

médico, fornecendo ao juízo tais informações no prazo de 05 (cinco) dias, 

a contar da ciência da nomeação (art. 465, § 2º, do CPC).b) INTIME-SE as 

partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguam impedimento ou a suspeição do perito, se for 

o caso, indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos (art. 465, § 

1º, I, II e III, do CPC)(...)f)O laudo pericial deverá conter a exposição do 

objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como em linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, 

sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem 

como, emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico 

do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC).g)Com o 

laudo pericial nos autos, VISTA ÀS PARTES para se manifestarem sobre 

ele, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do CPC), consignando-se 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.h)Com 

a manifestação das partes, ou decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE o pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13075 Nr: 77-36.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Felix Neto, Jose Júnior de Freitas, Josina Felix de 

Freitas, Joelma Félix de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor do ofício de fls. 196 dos autos, DETERMINO que a 

secretaria empreenda as diligências necessárias no sentido de expedir os 

ofícios requisitórios de pequeno valor – RPV, observando as informações 

nele constantes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 06 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33235 Nr: 547-28.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jader Washington Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos
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Considerando que a sentença de fls. 150/151 dos autos não foi alvo de 

recurso (fls. 154), DETERMINO que a secretaria empreenda as diligências 

necessárias no sentido de dar integral cumprimento às determinações nela 

contidas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7850 Nr: 152-17.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusineia de Souza Gomes Pereira, Marcos da Silva 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Aguarde-se o desfecho do processo em apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31163 Nr: 1033-81.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Olivio Rocha Guimarães, Marly Moreira de 

Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de deliberar acerca da petição de fls. 105/106 dos autos e, atenta 

ao que dispõe o art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, c/c art. 87 e 

97, § 12º, da ADCT, DETERMINO a intimação da parte autora, através de 

seu advogado, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos acerca dos referidos dispositivos legais, informando 

se renúncia ou não ao valor excedente, nos termos do parágrafo único do 

art. 87 da ADCT.

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, sendo o silêncio nesse caso interpretado como 

ausência da renúncia ao excedente, REMETAM-ME os autos conclusos 

para deliberação.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14778 Nr: 591-52.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo da Hora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, acoste aos autos a documentação dos demais herdeiros 

necessários.

Com a juntada, INTIME-SE a autarquia requerida, mediante remessa dos 

autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do 

pedido de habilitação.

Decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, INTIME-SE a 

viúva do ‘de cujus’ no endereço informado às fls. 148 dos autos para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito, sob pena de 

arquivamento, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, fazendo-se consignar 

as advertências do parágrafo único do art. 274, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13079 Nr: 81-73.2010.811.0047

 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: IMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Scarante Lopes - 

OAB:OAB/MT 23258/O, OBADIAS COUTINHO DOS REIS - OAB:7877

 Ante o acima exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de:a)RECONHECER a união estável havida 

entre o casal Irene Maria de Almeida e Marcos Antônio Gomes, no período 

compreendido entre 30/09/1989 até 02/01/2010, com fundamento no art. 

226, § 3°, da CF e art. 1723, do CC, e consequentemente, 

DISSOLVÊ-LA;b)INDEFERIR os pedidos referentes à guarda, direito de 

visitas e pensão alimentícia dos filhos menores, uma vez que tal questão 

foi objeto de sentença nos autos da Ação de Investigação de paternidade 

registrada sob o n.º 465-65.2012.811.0047 – Cód. 30640, que tramitou 

neste mesmo juízo;c)INDEFERIR o pedido de partilha dos bens indicados 

pela autora e pelo requerido, haja vista a inexistência nos autos de provas 

da aquisição do referidos bens durante a união;d)DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, com a resolução de seu mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. No mais, ante a ausência de documentos que comprovem 

a hipossuficiência alegada pela requerente, INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita.Ante a sucumbência recíproca, CONDENO 

ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários sucumbenciais, que, nos termos do art. 85, § 2º e § 6º, do 

CPC, arbitro em dez por cento sobre o valor atualizado da causa. 

INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via DJE.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Publique-se. Registre-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47508 Nr: 566-92.2018.811.0047

 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): I P PAULA, OLIMPIO LOPES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista que a petição inicial foi instruída com cópia do titulo 

executivo extrajudicial, além do recolhimento das despesas de ingresso, 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC).Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Do 

mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora, e avaliação a ser cumprido pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimações dos executados.O exequente, por sua vez, deverá 

ter ciência de que, não localizado o executado, deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código 

de Processo Civil.Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, 

providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta 

Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros 

processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial.Por fim, registre-se 

que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento 

das respectivas taxas, o exequente poderá requerer diretamente à 

Serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo 
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Civil.Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo 

de eventual responsabilização.Determino que todas as publicações sejam 

realizadas em nome do procurador indicado na inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47496 Nr: 556-48.2018.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA CRUZADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moura Queiroz Engenharia Ltda., Brasiliano 

Garcia de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FELIPE TORRES 

TABORDA - OAB:23214/O, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atendidos os requisitos formais do art. 260, do Código de Processo Civil, 

CUMPRA-SE na forma deprecada, SERVINDO cópia desta como 

MANDADO.

Caso haja documentação faltante ou diligências a ser custeada pela parte 

interessada, INFORME-SE ao Juízo Deprecante, por meio eletrônico, 

visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias.

Verificado que o ato deva ser praticado em outra Comarca, em razão do 

caráter itinerante da carta precatória, REMETA-A, comunicando ao Juízo 

Deprecante.

Após o cumprimento, ou resultando negativo o ato, DEVOLVA-SE a 

missiva ao juízo de origem, independentemente de despacho nesse 

sentido, com as nossas homenagens, observando-se a disciplina dada na 

CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32834 Nr: 163-65.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando a edição do Provimento n.º 11/2017, que dispõe sobre o 

processamento e o pagamento das requisições de pequeno no valor, 

DETERMINO a remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital, dos 

documentos indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 

11/2017-CM, a fim de que seja providenciado o cálculo de liquidação do 

débito.

Após a juntada dos cálculos, com fundamento no art. 4°, do Provimento n.º 

011/2017, DETERMINO a expedição e remessa do ofício requisitório, 

devidamente acompanhado dos documentos informados nos incisos do § 

1°, do referido artigo para que a Fazenda Pública, no prazo de 60 

(sessenta) dias, providencie seu efetivo pagamento (art. 5°, do Provimento 

n.º 011/2017).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31631 Nr: 415-05.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Cuida-se de Ação de Execução de Sentença movida por CONCEIÇÃO 

ALVES DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 A Exequente manifestou-se às fls. 158, pugnando pela extinção do 

processo, tendo em vista o pagamento integral do débito.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme alvarás de levantamento de fls. 155/156, de forma que a 

pretensão da parte exequente fora integralmente satisfeita. Sendo assim, 

outra medida não há, que não a extinção do feito nos termos do arts. 924, 

inciso II, e 925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30851 Nr: 696-92.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Freitas Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 536

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado às fls. 172 dos autos, para tanto DETERMINO a 

expedição da carta precatória direcionada à Comarca de Campo 

Grande/MS, fazendo-se consignar o endereço informado às fls. 175 dos 

autos, com a finalidade de submeter a autora a perícia médica determinada 

na decisão de fls. 68, instruindo o expediente com as cópia pertinentes.

INTIMEM-SE as partes, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 12 de março de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40215 Nr: 561-41.2016.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVALDO DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 Certifico para os devidos fins que, analisando os autos, cosntatei que a 

parte indiciada não efetuou pagamento das prestações vencidas, 

referente a transação penal relaizada nos autos. É verdade, dou fé.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 21954 Nr: 1121-19.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRTUDES DIVINA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada de fls. 65/66.3.2. 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40328 Nr: 3018-09.2017.811.0048

 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: OODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vista à parte autora para 

apresentação de impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40637 Nr: 3160-13.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DIAS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, EFETUAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO MEIRINHO, VIABILIZANDO ASSIM, O CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34811 Nr: 611-30.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO DONIZETE BANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de abrir vistas ao advogado do réu, 

para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-45.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GLORIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR0018445A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-30.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO VANDER MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pelo bloqueio da linha telefônica móvel, 

bem como pela existência de apontamentos no SPC/SERASA, efetuados 

pela parte requerida, busca, assim a parte reclamante o desbloqueio da 

linha telefônica e a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, 

liminarmente, determinar a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao 

final, pela procedência do pedido em sua totalidade. É o breve resumo. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias e 

antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso, não está 

presente um dos requisitos necessários para a antecipação da tutela 

pretendida. De efeito, para a concessão da medida imprescindível se faz a 

prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação, o que se 

verifica nos autos, no que tange às informações trazidas pelos 

documentos colacionados. No entanto, com relação ao dano de difícil 

reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que não há como 

saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim esperar o 

desfecho da presente ação, para que possa haver a comprovação das 

alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do consumidor, e 

considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de 

inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de 

cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a 

concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que não 

ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da concessão 

da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido 

na inicial, por entender não estarem presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do referido pedido. 4. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-14.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RONY JOSE LESEUX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 
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recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60994 Nr: 979-26.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO KAMINSKI, CICERO DE ASSIS LIMA, 

CICERO VITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José da Silva Araújo Júnior - 

OAB:MT-14775-B, José Everaldo de Souza Macedo - 

OAB:5347-B/MT, VANDERSON PAULI - OAB:13534/MT

 Vistos, etc.

 Consubstanciado ao requerimento à fl. 486, INDEFIRO o pleito, uma vez 

que cabe ao procurador a correta notificação ao outorgante de sua 

renúncia ao mandato, conforme estabelecido no art. 112 do Código de 

Processo Civil.

 Destarte, intime-se o causídico para que no prazo de 10 (dez) dias 

comprove nos autos a notificação de sua renuncia. Após, volte concluso.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 04 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74287 Nr: 3735-41.2017.811.0009

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE DA SILVA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 Vistos etc.

Considerando a solicitação do Ministério Publico à (fl. 56), DEFIRO e 

DETERMINO o arquivamento dos autos com as baixas e cautelas de estilo, 

tendo em vista que a decisão de fls. 42/49 exauriu os seus objetivos 

precípuos.

DETERMINO à secretária que junte a aludida decisão ao respectivo 

inquérito policial.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71422 Nr: 348-09.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISALTIR SCHNEIDER, CELI TEREZINHA HAMERSKI 

SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL A SOL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento da parte embargante, quanto ao pedido de 

pagamento das custas ao final do processo. (fl.41)

Do que consta nos autos, trata-se de embargos a execução proposto por 

ISALTIR SCHNEIDER e CELI TEREZINHA HAMERSKI SCHNEIDER, em face 

da ação de execução promovida por SOL A SOL COMERCIAL AGRÍCOLA 

LTDA, referente ao processo de execução nº 221-71.2017.811.0109.

Destarte, antes de receber os embargos, determino à secretaria que 

certifique sua tempestividade.

Devidamente certificado a tempestividade dos embargos, RECEBO-O, 

contudo, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do Código de 

Processo Civil.

Por fim, com fulcro no artigo 920, inciso I do CPC, INTIME-SE o embargado 

para querendo impugnarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após o decurso do prazo para impugnação, voltem-me conclusos.

 Em tempo, caso os embargos sejam INTEMPESTIVOS, volte concluso.

 Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68326 Nr: 411-68.2016.811.0109

 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: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para cumprimento da determinação à fl. 83 dos 

autos.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71210 Nr: 221-71.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOL A SOL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, FELISBERTO 

FERREIRA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISALTIR SCHNEIDER, CELI TEREZINHA 

HAMERSKI SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LOUISA BORGMANN 

ZANELLATTO - OAB:20620/0, VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestar sobre o pedido de fls. 80/84 no 

prazo de 15 dias.

Marcelândia-MT, 12 de março de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64761 Nr: 94-07.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOUSA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos etc.

DESIGNO audiência para oitiva da testemunha requerida pelo Parquet 

(fls.101) para o dia 12 de junho de 2018, às 15:00 horas.

 Intime-se a testemunha, no endereço descrito à fl. 82.

CIÊNCIA o Ministério Público.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71684 Nr: 515-26.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON CENA FERNANDES, CRISTIAN 

DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista requerimento verbal do advogado do réu Janderson Cena 

Fernandes, Dr. Jadeir Cangussu Nogueira, bem como, não ter a secretaria 

expedido a respectiva carta precatória, designo audiência de instrução 

para interrogatório dos réus na data de 11 de abril de 2018, às 13:30 

horas.

Intimem-se. Requisite-se escolta.

Ciência ao Parquet.

Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47476 Nr: 1257-32.2009.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO DELFINO DE ARAÚJO, VITOR ALVES 

DE ASSIS, OSENIR CAMARGO DE SOUZA, DEUSILIA MARTINS DE SOUZA 

CAMARGO, JOÃO FRANCISCO ROSA, MARIA ALVES ROSA, JOÃO 

NARCISO, IVA DOS SANTOS NARCISO, ODENIR CAMARGO DE SOUZA, 

ADAILTON CAMARGO DE RESENDE, ANTONIO FRANCISCO DE RESENDE, 

ANTONIA CAMARGO DE RESENDE, JAIR FURINA, VERÔNICA QUEIROZ DE 

SOUZA FURIAMA, DOMINGOS GUADAGNIN, ODILE ANTONIA MOCELIN 

GUADAGNIN, IVO GUADAGNIN, IVÂNIA GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA WALKER - 

OAB:8.622/MT, CLARICE BARTH - OAB:8.621/MT, ROBERLEY 

RODRIGUES RIBEIRO - OAB:3022/MT

 Vistos etc.

À Secretaria para que solicite informações quanto ao cumprimento da 

carta precatória expedida à fl. 208.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73118 Nr: 1302-55.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI ROBERTO TIRAPELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de 

fls.30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70728 Nr: 1666-61.2016.811.0109

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON MITSURU AIZONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLA VALADARES 

NOGUEIRA FRANCO PEREIRA - OAB:18.908

 Vistos, etc.Diante da certidão às fls.76, bem como, a informação de que a 

vítima manifesta não possuir condições de contratar um advogado, e, não 

sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. ELITON 

REZENDE para promover a defesa do interesse da vítima Marisa Teruko 

Aizono.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 8 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

d e  c o n h e c i m e n t o  e  a d v e r t ê n c i a  a o s  a d v o g a d o s 

nomeados(...)Oportunamente, na sentença do presente feito, será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a presente nomeação no 

relatório a ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da 

Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido Provimento.2)INTIMEM-SE o 

advogado mencionado para requerer o direito.3) Diante da manifestação 

de vontade pela ofendida na manutenção das medidas protetivas DEFIRO 

a cota ministerial à fl.81, e considerando que o ofendida ainda necessita 

das medidas de proteção deferidas às fls. 11/12-v, as mantenho, in 

totum.4) Intime-se a equipe multidisciplinar para realizar estudo 

psicossocial com a ofendida, após decurso de prazo de 06 (seis) meses, 

encaminhando relatório conclusivo a este Juízo, conforme requerido pelo 

Ministério Público.5) Após, com laudo, vista ao Parquet.6) Devolvido, 

façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43244 Nr: 683-77.2007.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA CARDOSO DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVERSI PIRES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a requerente para no prazo de 10 (dez) dias manifestar quanto 

às informações à fl. 130.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73136 Nr: 1310-32.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 24 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70740 Nr: 1675-23.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DOS SANTOS LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARCONI MARIO - 

OAB:18.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O REQUERENTE para que no prazo de 

5 (cinco )dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70194 Nr: 1380-83.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA PEIXOTO DOS SANTOS AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 36 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65030 Nr: 239-63.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO VASKEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMRA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 16035A, Josiane Pilatti - OAB:SC33.611, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Conforme requerido à fl. 67, defiro o pleito, para que as intimações sejam 

feitas exclusivamente em no do advogado peticionante, ainda, retifique-se 

nos autos.

 Após, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 10 (dez) dias, iniciando 

pela parte autora, informarem se possuem interesse na produção de 

provas, justificando-as, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, 

certifique-se. Volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47567 Nr: 1352-62.2009.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDETE APARECIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos, etc.

Verifica-se controvérsia quanto aos cálculos para fins de cumprimento de 

sentença, assim, vista à contadoria do juízo para elaboração dos cálculos.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73887 Nr: 1698-32.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELVINO WERBERICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 23 e seguintes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60972 Nr: 956-80.2012.811.0109

 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): MADEBLU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação civil pública, promovida pelo Ministério Público Estadual 

em face de MADEBLU – Indústria e Comércio de Madeiras LTDA, para 

recebimento do crédito objeto dos autos.

 Em manifestação às fls.103/107, o Parquet pugna pelo redirecionamento 

da presente ação civil em desfavor dos sócios administradores, 

consubstanciado no direito de reparação de danos, bem como, a empresa 

ré não ter sido localizada em seu endereço de origem (fl.88 e 108).

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Considerando que a empresa ré não funciona no endereço registrado 

perante os órgãos fiscais, conforme demonstra a certidão do Oficial de 

Justiça (fls.88) levando a citação via edital (fl.93), aplico o entendimento 

de presunção quanto à ocorrência da dissolução irregular da empresa.

 Assim sendo, determino o redirecionamento da presente execução aos 

sócios administradores, e, nos termos do art. 133 e 135 do Código de 

Processo Civil, CITEM-SE os sócios da executada, para manifestarem no 

prazo de até 15 (quinze) dias sobre o incidente interposto.

 Comunique-se o cartório distribuidor para que proceda as anotações 

devidas.

 Após, vista ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67091 Nr: 1208-78.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA FERREIRA SECATO, ELIZEU 

MARCOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 
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impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

comprove o pagamento da diligência de oficial de justiça no Juizo 

Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67104 Nr: 1219-10.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO UNFRIED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEINZ DIETER STORCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER SOARES AZEVEDO - 

OAB:19610/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente pessoalmente para dar prosseguimento à 

execução no prazo de 10 dias, caso tenha interesse, sob pena de 

extinção da demanda.

 Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63830 Nr: 852-20.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Wagner Gambero Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento à 

execução no prazo de 10 dias, se houver interesse, sob pena de extinção 

do processo.

 Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75246 Nr: 3037-35.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI, JOSÉ 

BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60079 Nr: 11-93.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de (fl. 84), onde informar que a parte requerida é 

falecida, diante disso, INTIME-SE a parte autora manifestar no prazo de 10 

(dez) dias e requerer o que entender de direito, sob pela de extinção dos 

autos.

 Certifique-se. Após, volte concluso.

 Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49818 Nr: 354-26.2011.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT, FAUSTO 

NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista o falecimento do requerido Geovane Marchetto, vista a 

parte autora para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que for de direito.

Requisite-se certidão de óbito ao cartório de registro desta urbe.

Destarte, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, volte 

concluso.

 Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74082 Nr: 1783-18.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA NATALIA PETZHOLD VOIEVODA, 

MIUTON CEZAR VOIEVODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Devolução de correspondência de 

fls. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42296 Nr: 61-32.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A COLOMBO MADEIRAS - EPP, LISEO 

ANTONIO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente para manifestar no prazo de 20 (dez) dias, 

requerendo o que for de direito, sob pena de arquivamento.

Destarte, decorrido o prazo, certifique-se, volte concluso.

CUMPRA-SE. INTIME-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40220 Nr: 337-63.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TAQUARIENSE LTDA - ME, 

PEDRINHO GOLICZESKI, CARLA ADRIANA TEODORO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT, Utindinei Araújo Barbosa - Sub. Proc. Da Sub. Proc. 

Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento à fl. 113.

À Secretaria para providência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60994 Nr: 979-26.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO KAMINSKI, CICERO DE ASSIS LIMA, 

CICERO VITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José da Silva Araújo Júnior - 

OAB:MT-14775-B, José Everaldo de Souza Macedo - 

OAB:5347-B/MT, VANDERSON PAULI - OAB:13534/MT

 Vistos, etc.

 Consubstanciado ao requerimento à fl. 486, INDEFIRO o pleito, uma vez 

que cabe ao procurador a correta notificação ao outorgante de sua 

renúncia ao mandato, conforme estabelecido no art. 112 do Código de 

Processo Civil.

 Destarte, intime-se o causídico para que no prazo de 10 (dez) dias 

comprove nos autos a notificação de sua renuncia. Após, volte concluso.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 04 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69612 Nr: 1083-76.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Marques de Souza, Marcia Guedes da 

Silva, CRISTIANO LIMA DA SILVA, Yuri Djala Alves, ISMAEL PICHEK 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:, CLAUDIO LEME ANTÔNIO - OAB:12.613/B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

À Secretaria para que solicite informações sobre o retorno das cartas 

precatórias. Caso não haja retorno das respectivas cartas no prazo de 20 

dias, vistas às partes para alegações finais no prazo legal de forma 

sucessiva.

Em seguida, voltem os autos para sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71672 Nr: 509-19.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS SOUZA DO NASCIMENTO, IVAN 

PEREIRA DOS REIS, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, ROSANGELA VIEIRA 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B, JULIANE ANDRADE PEREIRA - OAB:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

À Secretaria para que solicite informações sobre o retorno das cartas 

precatórias. Caso não haja retorno das respectivas cartas no prazo de 20 

dias, vistas às partes para alegações finais no prazo legal de forma 

sucessiva.

Em seguida, voltem os autos para sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

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, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64345 Nr: 1240-20.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O REQUERENTE para que no prazo 

legal, apresente ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67406 Nr: 1361-14.2015.811.0109

 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: VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geise Glaucia da S. Tirapelle, Prefeito Municipal 

de Marcelândia, CELSINHO VEÍCULOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:6485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre os documentos juntados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68073 Nr: 303-39.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANDRÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Tendo sido aceita a proposta de suspensão condicional do processo, 

SUSPENDO O CURSO DO PROCESSO, impondo ao acusado as seguintes 

condições:

 I - O Ministério Público requereu doação para o Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente de R$ 600,00 (seiscentos mil reais), dividido em 

4 ( quatro) vezes de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), devendo ser 

depositado na conta Banco do Brasil, Agência 4815-1, Conta Corrente 
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8415-8, todo dia 05 iniciando-se no mês de abril.

 II- Obter ocupação lícita, devendo informar e comprovar ao Juízo;

 III – Comparecimento a cada três meses em Juízo para informar e justificar 

suas atividades;

 IV- não cometer novos crimes;

 V – Não se ausentar da Comarca nem alterar seu endereço sem prévia 

autorização do Juízo.

O acusado sai ciente de que descumprida qualquer das condições acima, 

ou vindo a ser processado, o processo retomará seu curso, com a 

revogação do benefício. Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67653 Nr: 118-98.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que a Secretaria não expediu as intimações das 

testemunhas, redesigno a solenidade para a data de 03 de julho às 13h30. 

Intimem-se as testemunhas. Saem os presentes intimados.

Expeça-se carta precatória para a oitiva das testemunhas André Razo 

Mesquita Cassiano (Comarca de Claudia) e Aleph Almeida Barbosa 

(Comarca de Sorriso).

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68620 Nr: 576-18.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO ANDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O REQUERENTE para que no prazo de 

5 (cinco )dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70994 Nr: 109-05.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE EVANGELISTA DOS SANTOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR A REQUERENTE para que no prazo de 

5 (cinco )dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71463 Nr: 379-29.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON CENA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando a não intimação do denunciado REDESIGNO a audiência 

para o dia 28/06/2018 às 16h30min, à secretaria para que se atente aos 

prazos de intimação. Intimem-se as testemunhas e o denunciado.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 13 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 885-33.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO DE SOUZA CARVALHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 885-33.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61718.

Vistos em correição.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

abril de 2018, às 15h, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do art. 455 do 

CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 08 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57178 Nr: 813-80.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 813-80.2015.811.0111.

Código Apolo nº 57178.

Vistos em correição.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do benefício assistencial ao idoso: a) ser idoso com 65(sessenta e cinco) 

anos de idade ou mais que comprove não possuir meios de prover a 

própria manutenção nem de tê-la provida por sua família; b) incapaz de 

prover a manutenção da pessoa idosa a família cuja renda mensal per 

capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; c) não receber 

qualquer outro benefício no âmbito da seguridade social ou de outro 

regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza 

indenizatória.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

abril de 2018, às 13h45min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72014 Nr: 3683-30.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARINE FERREIRA DE ARAUJO, JOSE APARECIDO DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Certifico que a contestação de ref. 09, foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68891 Nr: 2125-23.2017.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Ante o exposto, inexistindo interesse no prosseguimento da presente 

representação, julgo EXTINTO o feito e determino o ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO dos autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Considerando a natureza da complexidade dos atos 

praticados pelo Defensor Dativo Arlon de Souza Porto (defesa prévia), 

reduzo os honorários advocatícios anteriormente fixados, para 05 URH, 

pois se encontram razoáveis e em conformidade com a tabela da Ordem 

dos Advogados do Brasil.Portanto, EXPEÇA-SE certidão de créditos em 

favor do Defensor Dativo, qual seja Dr. Arlon de Souza Porto, com o valor 

total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (05 URH), para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 12 

de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71065 Nr: 3183-61.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI TOME DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Naveiros Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Processo nº 3183-61.2017.811.0111 (Código 71065)

Classe – Assunto: Divórcio c/c Alimentos e Partilha de bens

Requerente: Geni Tomé dos Santos Rodrigues

Requerido: Moacir Naveiros Rodrigues

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Divórcio c/c Alimentos e Partilha de Bens, com pedido 

liminar, proposta por GENI TOMÉ DOS SANTOS RODRIGUES em face de 

MOACIR NAVEIROS RODRIGUES, ambos qualificados nos autos.

Aduz a parte requerente que é casada com o requerido, em regime de 

comunhão parcial de bens, e atualmente o convívio conjugal foi rompido 

em razão das condutas do requerido, o qual, inclusive, está impedido de 

se aproximar da requerente em virtude da aplicação de medidas protetivas 

em seu favor.

Revela que durante o convívio conjugal, os litigantes adquiriram alguns 

bens e buscaram, juntos, a evolução patrimonial. Narra, contudo, que o 

requerido está residindo no lar conjugal e a requerente morando “de 

favores” na residência de amigos e/ou parentes, necessitando de 

alimentos provisórios para sua subsistência.

Em sede liminar requer: i) que as empresas VALE GRANDE (FRIALTO) e 

TRANSPORTADORA ARAÚJO LTDA apresentem os contratos realizados 

com o requerido, bem como os rendimentos quinzenais auferidos com o 

transporte fornecido pelo requerido e realize depósitos na proporção de 

50% em favor da requerente, com observância da conta bancária de 

titularidade desta; ii) que o requerido pague alimentos correspondentes a 

50% do salário mínimo; e iii) que as instituições financeiras Caixa e Banco 

do Brasil apresentem os extratos das movimentações bancárias do 

requerido.

Com a inicial, juntou documentos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decisão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”.

No caso em análise, a probabilidade do direito invocado restou 

demonstrada pelo evidente estado de vulnerabilidade a que está exposta a 

parte requerente, vilipendiada nos seus direitos básicos de subsistência e 

na continuidade das suas atividades cotidianas.

Não se pode olvidar que, inobstante os avanços da cultura moderna, ainda 

prevalece o regime patriarcal na administração dos bens e negócios do 

núcleo familiar, sem a ingerência da mulher, cuja estabilidade financeira e 

padrão de vida, no caso concreto, foram modificados em razão da ruptura 

do convívio matrimonial, agravada pela violência doméstica noticiada.

Com efeito, a requerente está, aparentemente, em situação desigual na 

relação, sendo necessária a atuação jurisdicional para equilibrar direitos.

Os documentos que instruem a inicial informam que a requerente é 

dependente financeira do requerido para sua própria subsistência, de 

modo que os alimentos devidos entre ex-cônjuges demanda a presença 

do binômio necessidade/possibilidade, o qual se revela presente nos autos 

em análise, eis que a requerente necessita de mínimas condições para 

sua própria subsistência e o requerido, aparentemente, detém condições 

de pagar alimentos em seu favor.

O perigo da demora também resta demonstrado, haja vista que a espera 

do provimento final resulta em prejuízos à requerente, principalmente 
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porque o pedido tem caráter urgente por se tratar de alimentos para 

subsistência e proteção da dignidade da própria requerente.

Entrementes, os demais pedidos formulados em caráter de urgência não 

se enquadram nas hipóteses de concessão liminar, razão pela qual 

indefiro-os, sem prejuízo de sua reanálise no decorrer do procedimento.

Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR formulado pela 

parte requerente Geni Tomé dos Santos Rodrigues para DETERMINAR que 

o requerido pague alimentos à requerente equivalentes a 50% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo, a serem depositados na conta bancária por 

ela indicada.

2) INTIME-SE a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada pelo requerido (ref.39).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68021 Nr: 2261-29.2016.811.0087

 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: WILLIA MOREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2261-29.2016.811.0111 (Código 68021)

Classe – Assunto: Regulamentação de Visitas

Requerente: Anderson Piovesan Teixeira

Requerida: Willia Moreira de Azevedo

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento ministerial (ref.33).

INTIMEM-SE as partes para darem prosseguimento ao feito, indicando o 

endereço para realização de estudo psicossocial.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72787 Nr: 368-57.2018.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ISdS, ZS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 72787

Processo nº 368-57.2018.811.0111

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente(s): Zizela Solforoso

Executado(s): Raimundo Nonato da Silva

Vistos.

Recebo a inicial de cumprimento de sentença.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do CPC.

Intime-se o executado para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de protesto e expedição de mandado de penhora e 

avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para 

garantir a dívida, nos termos do artigo 523, §3º, deferindo-se, desde já, 

remessa de certidão comprobatória da dívida, objeto do presente 

processo, aos órgãos de proteção ao crédito.

Independentemente de penhora ou nova intimação, poderá o executado 

apresentar impugnação, aduzindo em sua defesa as matérias delineadas 

nos incisos do §1º, do artigo 525, Código de Processo Civil, a qual, de 

regra, não impede a prática de atos executivos com os atos 

expropriatórios pertinentes, salvo comprovado dano grave, de difícil ou 

incerta reparação ao executado, e desde que garantindo o juízo (CPC, art. 

525, §6º).

No ato de intimação deverão constar todas as advertências legais.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá, 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73267 Nr: 608-46.2018.811.0111

 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: Cristianele da Silva Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS CICERA ELIETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 608-46.2018.811.0111 (Código 73267)

Classe – Assunto: Inventário

Requerente: Cristianele da Silva Mota

Requerido: Espólio de Cícera Eliete da Silva

Vistos em correição.

Trata-se de ação de inventário do bem deixado por CÍCERA ELIETE DA 

SILVA, falecida em 09 de janeiro de 2018.

Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial, todavia, na forma de arrolamento sumário, 

uma vez que o rito sumário do inventário, sob a forma de arrolamento, 

aplica-se, também, às hipóteses de herdeiro único, como no caso.

Nomeio como inventariante a requerente CRISTIANELE DA SILVA MOTA, 

independente da lavratura de termo (CPC, art. 660).

Intime-a para atribuir ao bem o valor que estimar, dispensando a prática de 

avaliação (CPC, art. 661).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67774 Nr: 1475-73.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 Autos nº 1475-73.2017.811.0111.

Código Apolo nº 67774.

Vistos em correição.

Ante o teor da petição de ref. 28, no qual a advogada da parte comprova a 

impossibilidade de comparecimento à presente audiência, REDESIGNO a 

audiência para o dia 27 de junho de 2018 às 12h15min.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72508 Nr: 229-08.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WEISSMULLER E CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 229-08.2018.811.0111 (Código 72508)Requerente: Weissmuller 

e Cia LTDA-EPPRequeridos: Banco Bradesco S/AVistos em correição. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita e DETERMINO o recolhimento das taxas e custas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

extinção do processo.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, 

conclusos para deliberação.Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá/MT, 12 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67581 Nr: 1361-37.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GOMES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-MT 11.065-A

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73301 Nr: 624-97.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, YVFVDS, TAFVDS, JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 73301

Processo nº 624-97.2018.811.0111

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente(s): Juliana Ferreira de Souza

Executado(s): Leandro Valendolf da Silva

Vistos em correição.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do CPC.

Intime-se o executado para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de protesto e expedição de mandado de penhora e 

avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para 

garantir a dívida, nos termos do artigo 523, §3º, deferindo-se, desde já, 

remessa de certidão comprobatória da dívida, objeto do presente 

processo, aos órgãos de proteção ao crédito.

Independentemente de penhora ou nova intimação, poderá o executado 

apresentar impugnação, aduzindo em sua defesa as matérias delineadas 

nos incisos do §1º, do artigo 525, Código de Processo Civil, a qual, de 

regra, não impede a prática de atos executivos com os atos 

expropriatórios pertinentes, salvo comprovado dano grave, de difícil ou 

incerta reparação ao executado, e desde que garantindo o juízo (CPC, art. 

525, §6º).

No ato de intimação deverão constar todas as advertências legais.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá, 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71683 Nr: 3490-15.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAR, JSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Maria 

Aparecida Ribas e José Silva Ribas para que produza os efeitos legais e 

de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que mantinham e, 

por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na 

inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c 

artigo 226 § 6º da Constituição Federal.

A requerente Maria Aparecida Ribas passará a usar o nome de solteira, 

qual seja: Maria Aparecida Pereira.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b” do CPC.

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de 

Registro Civil da Comarca de Naviraí (MS), grafando nossas homenagens 

de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Realizadas as providências acima, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70522 Nr: 2927-21.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. B. F. INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO GUSTAVO DURKS, Evandro 

Roberto Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido cautelar de arresto, de natureza incidental à execução 

para entrega de coisa incerta, movida por CBF Insumos Agrícolas Ltda. 

contra ELISANDRO GUSTAVO DURKS e EVANDRO ROBERTO DURKS.

De plano, defiro a citação do executado Evandro Roberto Durks em seu 

domicílio profissional, situado em Terra Nova do Norte, cujo endereço 

consta da ref. 17. No entanto, DETERMINO o recolhimento das despesas 

respectivas, uma vez que a Carta Precatória destinada à citação do 

executado em Porto dos Gaúchos, conforme domicílio indicado inicialmente 

pela parte exequente, já foi expedida.

Quanto ao pedido de ARRESTO cautelar, DEFIRO.

 Comprovada a existência de dívida líquida inadimplida, impõe-se o 

deferimento do arresto pleiteado 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 instrumento particular de confissão de 

dívida com penhor agrícola, subscrito pelos executados em 2014, e 

pendente de cumprimento até o momento, e o segundo pelo desfazimento 

da soja que está em plena colheita, frustrando o pagamento do débito. A 

conduta do executado de frustrar o pagamento do débito desde 2014, se 

esquivando da sua obrigação, atrelado ao fato de que se trata de produto 

perecível e de rápida liquidez, autoriza de plano o deferimento do pedido.

Nesse sentido, o AI 99679/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 

31/03/2017.

Intime-se a parte requerente para que apresente o endereço do sítio 

Estrela D'alva, em Terra Nova do Norte, a fim de que seja expedida Carta 

Precatória àquela Comarca, para fins de cumprimento da determinação de 

arresto.

Cumpridas as determinações, expeça-se o necessário.

Matupá, 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 714 de 795



Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55232 Nr: 1334-59.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUE FREITAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parterequerente, para manifestar 

nos autos, no prazo de 5 dias, sobre o interresse no prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54131 Nr: 3297-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAGNO CAMPOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Código nº 54131.

Processo nº 3297-42.2013.811.0013.

Classe – Assunto: Executivo de Pena.

Reeducando: Leomagno Campos de Moraes.

Vistos em correição.

Trata-se de executivo de pena de LEOMAGNO CAMPOS DE MORAES, 

condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, 

pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Entre um ato e outro, este Juízo determinou a regressão do regime de 

pena estabelecido na sentença, em razão de o reeducando ter se 

colocado em local incerto e não sabido.

Às fls. 79-86, a Defesa formulou pedido de restabelecimento ao regime 

inicial de cumprimento de pena, apresentando o atual endereço do 

reeducando, bem como requereu a devolução da execução para a 

Comarca originária.

O Ministério Público se manifestou, pugnando pela designação de 

audiência de justificação (fls.88).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento. Decido.

Considerando a manifestação do Ministério Público, bem como as 

informações dos autos, dando conta de que o reeducando teria, em tese, 

praticado falta grave durante o curso da execução de sua pena 

(mudou-se de endereço sem informar ao Juízo), verifico a necessidade de 

designação de audiência de justificação, nos termos do artigo 118, §2° da 

Lei de Execução Penal, portanto, tendo em vista que o reeducando está 

atualmente residindo na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, DECLINO da 

competência em favor do Juízo de referida Comarca.

 Assim, REMETA-SE o presente executivo de pena ao Juízo de Execução 

competente.

No mais, suspendo o cumprimento da decisão de fls.75-76.

Recolha-se o mandado de prisão nº 1370.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

Matupá/MT, 05 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72598 Nr: 272-42.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGBTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MARCATTO 

CIRINO - OAB:7835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação/mediação para o dia 27/03/2018 às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73360 Nr: 642-21.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURCINO BARROSO BRAGA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN CESAR BASSO 

HELLMANN - OAB:72.525/PR

 Vistos em correição.Trata-se de auto de prisão em flagrante de PURCINO 

BARROSO BRAGA JÚNIOR, qualificado nos autos, incurso pela prática, 

em tese, dos delitos capitulados nos artigos 303, 304, 305 e 306, todos do 

Código de Trânsito Brasileiro.É o breve relato. Fundamento e DECIDO.(...) 

Entrementes, as circunstâncias, demonstram a necessidade da liberdade 

provisória ser cumulada com algumas das medidas cautelares previstas 

no art. 319 do CPP.Por essas razões e por tudo o que mais consta nos 

autos converto a prisão em flagrante em liberdade provisória COM 

FIANÇA, concedendo a PURCINO BARROSO BRAGA JÚNIOR devidamente 

qualificado nos autos, o benefício de responder em liberdade a acusação 

que lhe é imputada, mediante as seguintes condições:1)comparecimento 

mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, 319, 

I);2)não se ausentar da Comarca ou mudar de endereço sem autorização 

do Juízo (CPP, 319, IV);3)recolhimento domiciliar noturno – das 23h às 05h 

-, e aos finais de semana;4)não frequentar bares, prostíbulos, ou locais 

afins, objetivando evitar o cometimento de novo delito;5)pagamento de 

fiança no valor de 04 (quatro) salários mínimos, correspondente ao 

montante de R$ 3.816,00 (três mil, oitocentos e dezesseis 

reais).EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do indiciado Purcino 

Barroso Braga Júnior, salvo se por outro motivo estiver preso, 

condicionado ao pagamento da fiança ora arbitrada.AGUARDE-SE a 

conclusão do IPL.Após, traslade-se para os autos respectivos, se 

necessário, cópia do auto de prisão em flagrante e, 

arquive-se.Cumpra-se, com urgência.Sirva a presente como MANDADO e 

OFÍCIO no que couber.Saem os presentes devidamente intimados e o 

autuado cientificado. Não havendo óbice na utilização de sistema de 

gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, 

declarações, e entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia 

digital encontra-se arquivada no cartório da Vara.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58607 Nr: 1436-47.2015.811.0111

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Autos nº 1436-47.2015.811.0111.

Código Apolo nº 58607.

Vistos em correição.

Ante o teor da petição de ref. 117, no qual a advogada da parte comprova 

a impossibilidade de comparecimento à presente audiência, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 09 de maio de 2018 às 

14h30min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 12 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 41924 Nr: 1967-90.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salene Maria Paese Strogulski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42035 Nr: 2108-12.2012.811.0030

 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: Luzite Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaido Frederico Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcelo de Sousa 

Trindade - OAB:7.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de fl. 99, fica designada a 

audiência de conciliação para o dia 30 de maio de 2018, à 9 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 46097 Nr: 1653-76.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alencar Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Castro Menezes 

- OAB:16.545/MT

 DECISÃO

Vistos etc.

 Em consonância com o Ministério Público, acolho o pedido de ref. e 

autorizo o reeducando trabalhar no período noturno, devendo o 

reeducando apresentar aos autos, ao final de cada mês, cópia do registro 

ponto e/ou documentos que comprovem o cumprimento da carga horária 

de trabalho.

 Outrossim, autorizo o reeducando frequentar cultos religiosos todos os 

domingos no período noturno, podendo sair às 18h30min e retornar ao 

domicilio às 22h00min.

 Oficie-se ao Diretor da Cadeia, informando o teor da presente decisão.

 Oficie-se ao Comando da Polícia Militar e da Polícia Civil para tomarem 

conhecimento de decisão e auxiliarem na fiscalização do cumprimento da 

pena.

 Ciência ao MP e ao advogado constituído.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 67688 Nr: 3123-40.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson dos Santos Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

Recebo o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, nos 

termos do artigo 577 do CPP.

Intime-se a Defesa para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido 

estrito.

 Com cumprimento das determinações acima, venham-me os autos 

conclusos para análise, nos termos do art. 589 do CPP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43271 Nr: 1294-63.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO MARTINS, Cpf: 43014860972, 

brasileiro(a), casado(a), médico veterinário e agropecuarista. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/08/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GILBERTO MARTINS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de não vacinação de 

animais, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3311/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/08/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 49.656,23

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42626 Nr: 455-38.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Rocha Peixoto - ME (Madereira ZT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO DA ROCHA PEIXOTO - ME 

(MADEREIRA ZT), CNPJ: 05115176000102. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ANTONIO DA ROCHA 

PEIXOTO - ME (MADEREIRA ZT), na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de falta de recolhimento - ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6177/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/04/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 24.657,89

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 44047 Nr: 166-71.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Camargo & Cia. Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILENE CAMARGO & CIA. LTDA - EPP, 

CNPJ: 05529245000124, Inscrição Estadual: 13249434-5. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARILENE CAMARGO & CIA. 

LTDA - EPP, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

descumprimento processual, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 420/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/01/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 243.347,70

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44014 Nr: 135-51.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lanchonete Porto Pesqueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LANCHONETE PORTO PESQUEIRO, CNPJ: 

09720656000153. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LANCHONETE PORTO 

PESQUEIRO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

descumprimento do disposto, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 320/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/01/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.753,51

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40063 Nr: 1760-28.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicola Toro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NICOLA TORO, Cpf: 16825985968, Rg: 

3.450.252, Filiação: Rafael Toro e Maria Ventura, data de nascimento: 

02/09/1940, brasileiro(a), natural de Presidente Venceslau-SP, casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de NICOLA TORO, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de comercializar, estocar ou 

transportar pescado sem a devida autorização do Orgão Ambiental 

competente, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3148/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/11/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.089,94

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42359 Nr: 110-72.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Domingos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELSO DOMINGOS NOGUEIRA, Cpf: 

45591237720, Rg: FAZENDASOBEN, 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: 30/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CELSO DOMINGOS 

NOGUEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

transporte de bovinos sem autorização, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 389/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/01/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.199,06

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 67274 Nr: 2942-39.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salustiano Teixeira da Silva (ESPÓLIO), 

Roberto Miknow (ESPÓLIO), Maria de Morais Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 873,10 (oitocentos e 

setenta e três reais e dez centavos), a ser realizado conforme determina 

o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge
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 Cod. Proc.: 68192 Nr: 74-54.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Caldas Martins Chagas 

- OAB:56.526, Mayra Garbriela Costa Gomes - OAB:168.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 152,60 (cento e 

cinquenta e dois reais e sessenta centavos), a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 67806 Nr: 3157-15.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirâmide Palace Hotel Ltda, Maria Aparecida 

Batista, Reynaldo Lorençoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30238 Nr: 151-70.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Ferreira Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Alves de Oliveira - 

OAB:112055/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Nortelândia/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8617 Nr: 432-31.2009.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claire Vogel Dutra - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 Com fundamento no art. 383 do CPP, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o efeito de CONDENAR o 

réu LUIZ CARLOS DOS SANTOS como incurso na sanção do art. 129 §1º, 

inciso I e II do CP, razão pela qual passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada 

em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal.4. 

Passo a dosimetria da pena.1ª FaseAtenta ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais 

enunciadas no art. 59 do CP, e em observância a tipificação acima, 

verifico que o réu LUIZ CARLOS DOS SANTOS ... aplicada, qual seja 01 

(um) ano de reclusão.3ª FaseInexistem causas de diminuição.Tendo em 

vista que a agressão foi praticada em face de convivente, nos moldes do 

§10ª, utiliza-se da causa de aumento de 1/3 para perfazer como pena 

definitiva o equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de 

detençã....Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes 

providências:a)Intime-se o condenado através do seu advogado 

constituído;b)Cientifiquem-se o Ministério Público;Certificado o trânsito em 

julgado, (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; (b) 

encaminhem-se os autos ao Cartório Contador, para o cálculo das custas 

processuais; (c) insira-se no sistema conveniado ao Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de Mato Grosso (SIEL), o teor desta condenação, nos 

termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c artigo 15, inciso III, da 

Constituição Federal, (d) oficiem-se aos Institutos de Identificação Criminal 

Nacional e Estadual, bem como aos Cartórios Distribuidores desta 

Comarca e de residência e nascimento do réu, para as anotações 

pertinentes e; (e) expeçam-se as Guias de Execução Penal Definitivas, 

encaminhando-se à Vara de Execuções Penais competente. Cumpridas 

todas essas providências, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. 

Intime-se e Cumpra-se.Nortelândia/MT, 01 de março de 2018 Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42917 Nr: 258-07.2018.811.0031

 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: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON DE SOUZA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO dos bens 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso. Consigne-se, 

no mandado de busca e apreensão a intimação do devedor para que 

entregue o bem juntamente com seus respectivos documentos, de acordo 

com o § 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Após executada a medida 

liminar, cite-se o requerido na pessoa dos herdeiros para, querendo: A) no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida, acrescidas das 

custas processuais, que deverá ser calculada com base no valor 

depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com nova redação dada pela Lei 

10.931/04; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contida no art. 344 do NCPC. C) NÃO AUTORIZO a 

retirada do bem da comarca. Determino que o requerido informe no 

momento da citação se tem interesse na designação de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se.Nortelândia-MT, 09 de março de 

2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37809 Nr: 841-60.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O, Tânia Luzia Vizeu Fernandes-Defensora Pública - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e através do seu advogado, para 

que manifeste-se em prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias 

sob pena de extinção do feito.

 Após, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42505 Nr: 73-66.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanildo Barbosa Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Raphael Favalessa Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Vanildo Barbosa Batista em face de Patryck 

Raphael Favalessa, ambos qualificados nos autos.

Conforme fls. 34/35, foi deferido o pedido de tutela de urgência e 

determinada a busca e apreensão do veículo em favor do autor.

Às fls. 53/63 as partes apresentaram termo acordo extrajudicial, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Considerando os embargos de terceiros apresentados por Kennio da Silva 

Araujo em face de Vanildo Barbosa Batista, nesta comarca sob código nº 

42901, em que versa sobre o mesmo objeto destes autos, tendo inclusive 

juntado em sua peça inicial termo de acordo extrajudicial realizado pela 

Defensoria Púbica Estadual em que estão presente as partes deste feito, 

pautando a resolução do imbróglio sobre as dívidas oriundas das várias 

alienações e afirmando que a posse do veículo passaria a ser de Gleidson 

Mendes Gonçalves.

Considerando, ainda, a decisão tomada por este juízo no feito em apenso, 

postergo a analise da homologação do acordo extrajudicial, a fim de intimar 

as partes para que se manifestem acerca do acordo entabulado entre as 

partes, presente nos autos em apenso, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia-MT, 09 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42901 Nr: 246-90.2018.811.0031

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KENNIO DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildo Barbosa Batista, Patryck Raphael 

Favalessa Fernandes, GEOVANNI ANDRADE SOUZA, GLEIDSON MENDES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO MADRID HORITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fundamento no artigo 678 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido liminar e mantenho a posse do veiculo GM Chevrolet 

Celta, modelo 2007, ano 2006, de cor preta, placa KAN 2799, em favor do 

embargante, razão pela qual translade cópia da presente decisão aos 

autos em apenso do processo nº 73-66.2018.811.0031, Código 

42505.Apense-se estes autos ao processo nº 73-66.2018.811.0031, 

Código 42505.Cite-se o embargado para contestar a ação, no prazo de 15 

dias, nos termos do artigo 679 do Código de Processo Civil.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Nortelândia-MT, 09 de março de 2018.Marina 

Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35333 Nr: 565-63.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Batista dos Santos, José Brito dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, DR. MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES/OAB/MT- 6171, para que proceda com o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$.15,00 

(quinze reais), para cumprimento do mandado de constatação, por meio da 

Central de Pagamento de Diligência (CPD)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34858 Nr: 368-11.2015.811.0031

 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: FABIANO DA SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a interposição de recurso de apelação pela parte requerida, 

intime-se o autor para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, certificada a tempestividade ou o decurso de prazo, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com a homenagens de 

estilo.

À providencias.

Nortelândia/MT, 12 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33062 Nr: 950-45.2014.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - OAB:28367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que o executado apresentou recibo de 

pagamento do débito alimentar, afirmando que quitou todas as diferenças 

decorrentes do atraso do pagamento ou pagamento parcial (fls. 80/81), 

requerendo o recolhimento do mandado de prisão.

Pois bem, considerando a data atual do recibo em favor da genitora do 

menor, tenho por prudência e a fim de evitar constrangimento 

desnecessário ao executado que a suspensão do cumprimento do 

mandado de prisão é a medida que se impõe.

Desta forma, suspendo o mandado de prisão devendo ser devolvido à 

secretaria, caso já tenha sido entregue ao Sr. Oficial de Justiça.

Considerando a suspensão dos serviços da Defensoria Pública nesta 

Comarca, determino a intimação da menor por meio de sua representante, 

pessoalmente, para que diga, no prazo de 10 (dez) dias, se tem interesse 

no prosseguimento da ação, bem como quanto a possibilidade de contratar 

advogado particular, devendo o Sr. Oficial de Justiça constar tal 

informação em sua certidão.

No caso de declarada a impossibilidade de contratar advogado, nomeio 

como defensor dativo o Dr. Luiz Anilton Gonçalves, OAB/MT 23502-O, o 

qual deverá ser intimado, para que diga se aceita a nomeação no prazo de 

10 (dez) dias.

Aceitado o encargo, intimem-se as partes para que digam, no prazo de 10 

(dez) dias, quanto ao cumprimento da obrigação, sob pena 

reconhecimento tácito do adimplemento do débito.

Faça constar na intimação que, no caso de a autora alegar inadimplência 

do débito alimentar, deverão especificar as parcelas que não foram 

pagas, trazendo memória de cálculo atualizada.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia/MT, 12 de março de 2018.
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Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 578-65.2004.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CANHET, ILSON DE ARAÚJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735

 INTIMAÇÃO do advogado dos réus, nos termos do artigo 973, § 3º, da 

CNGC, de que foram expedidas as seguintes cartas precatórias no 

presente processo com a finalidade de inquirição de 

testemunhas/informante arroladas pelo Ministério Público: a) para a 

Comarca de Cuiabá/MT com finalidade de oitiva da testemunha Venino 

Travassos Muniz Filho; b) para a Comarca de Colider/MT com a finalidade 

de oitiva do testemunha: pessoa de pré nome Noir, c) Vpara a Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT com finalidade de oitiva da testemunha Maria Sueli 

Inês Pires, em audiência a ser designada pelo Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57576 Nr: 1637-34.2017.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido da parte autora às fls. 101/104 - Ref: 23.

Proceda-se à retirada da restrição judicial no Registro Nacional de 

Veículos Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69.

Certifique a zelosa Secretaria Judicial quanto à eventual decurso de prazo 

para apresentação de contestação.

Após, venham-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59793 Nr: 294-66.2018.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Com base nos documentos juntados às fls. 09/20 - Ref: 7, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. O presente feito deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, inciso II, do NCPC.Proceda-se às 

anotações necessárias. Cite-se o devedor, intimando-o para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início do 

cumprimento de sentença ou da execução e das que se vencerem no seu 

curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de protesto do pronunciamento judicial, decretação de sua prisão 

civil, em regime fechado, pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses e 

protesto e avaliação e/ou bloqueio de ativos de financeiros pelo sistema 

BACEN/JUD, conforme dispõe o art. 528, “caput” e §§ 1º e 8°, 3º e 4º, do 

NCPC.Decorrido o prazo sem pagamento, o Oficial de Justiça deverá 

efetuar a PENHORA e AVALIAÇÃO de bens do executado e/ou proceda 

ao bloqueio de ativos de financeiros pelo sistema BACEN/JUD, intimando-o 

para oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

juntada do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito 

ou caução (art. 525, § 1°, do NCPC). Caso o Oficial de Justiça não 

encontre o devedor, deverá proceder ao ARRESTO de quantos bens 

bastarem para garantir a execução, agindo na forma do art. 830 e 

parágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56383 Nr: 1018-07.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELEDELLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 Vistos.

Intime-se a empresa Beledelli Administradora de Bens Ltda., por intermédio 

de sua advogada, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

quanto às informações da parte autora às fls. 493/496 - Ref: 94.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Defiro a indicação de assistentes técnicos da parte autora à fl. 501 - Ref: 

96.

No mais, cumpra-se no que couber a decisão de fls. 291/298 - Ref: 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59825 Nr: 303-28.2018.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Com base nos documentos juntados às fls. 05/06 - Ref: 1, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. O presente feito deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, inciso II, do NCPC.Proceda-se às 

anotações necessárias. Cite-se o devedor, intimando-o para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início do 

cumprimento de sentença ou da execução e das que se vencerem no seu 

curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de protesto do pronunciamento judicial, penhora e avaliação e/ou 

bloqueio de ativos de financeiros pelo sistema BACEN/JUD, conforme 

dispõe o art. 528, “caput” e §§ 1º, 8°e 3º, do NCPC.Decorrido o prazo sem 

pagamento, o Oficial de Justiça deverá efetuar a PENHORA e AVALIAÇÃO 

de bens do executado e/ou proceda ao bloqueio de ativos de financeiros 

pelo sistema BACEN/JUD, intimando-o para oferecer impugnação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de citação, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 525, § 1°, do 

NCPC). Caso o Oficial de Justiça não encontre o devedor, deverá 

proceder ao ARRESTO de quantos bens bastarem para garantir a 

execução, agindo na forma do art. 830 e parágrafos do NCPC. Indefiro o 

pedido do desconto em folha de pagamento do requerido, haja vista a 

ausência de comprovação de local de serviço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55406 Nr: 446-51.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA PERAL BORDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 
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OAB:13404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para o benefício de salário-maternidade. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça (fls. 

158/163 - Ref: 23), tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Não havendo 

sucumbência por parte do ente público, deixa-se de remeter os autos à 

instância superior para o reexame necessário (art. 496, inciso I, do NCPC). 

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento n.º 

41/2016, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Cumpra-se.Nova Canaã do Norte, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59888 Nr: 323-19.2018.811.0090

 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: PBDS, RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE RODRIGUES CORRÊA - 

OAB:372440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A alegada hipossuficiência das partes requerentes não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade das declarações de 

hipossuficiência de fls. 05/06 - Ref: 1, seja assegurada pelo art. 99, § 3º, 

do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em 

seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para 

aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Com efeito, a benesse invocada deve ser interpretada conforme a Carta 

Política de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar tributos, 

dever este que não fica afastado com mera declaração desprovida de 

prova eficaz.

Assim, intime-os, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, explique pormenorizadamente a impossibilidade de arcar 

com as custas e despesas processuais, considerada a circunstância 

suso declinada, devendo comprovar o alegado por meio de documentos 

tais como carteira de trabalho/holerite atualizados, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses e 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF).

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda 

mensal familiar líquida de até três salários mínimos.

§ 1º. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos 

mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que 

contribuam para o sustento do lar.

§ 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o 

parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários 

mínimos.

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais.

§ 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal 

familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo 

temporariamente na casa dos interessados.

§ 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar.

§ 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.

Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu 

regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal:

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.”

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59855 Nr: 317-12.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

juntada pela parte autora abaixo da procuração, verifica-se que tal 

documento sozinho não é suficiente para comprovar sua hipossuficiência 

(fls. 15/20 - Ref: 1).

Assim, intime-se-a novamente para juntar cópia do holerite dos meses de 

janeiro e fevereiro de 2018 e extrato de movimentação de conta bancária 

dos meses de dezembro de 2017 e fevereiro de 2018.

 Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC).

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54563 Nr: 2534-96.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 24 de março de 2018 às 16h00min., no 

Hospital Municipal de Nova Canaã do Norte/MT, com a médica Dra. Marilene 

Lopes Parra CRM – MT 3225, devendo comparecer munido de documentos 

pessoais e de documentos médicos que comprove a doença, tais como 

exames laboratoriais, imagens e atestados médico para a produção da 

prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35785 Nr: 270-19.2010.811.0090

 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: EDRAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO - SEFAZ/MT, DETRAN/MT - 34ª CIRETRAN - NOVA 

CANAÃ DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Islê Brittes Junior - OAB:SP- 

111276, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Expeça-se ofício ao DETRAN solicitando, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

encaminhamento a este Juízo de cópia do certificado de registro de 

veículo e recibo (frente e verso) que foram apresentados para realização 

da transferência da propriedade do veículo descrito na inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71266 Nr: 1374-33.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Salesio Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIRENE MENIN - 

OAB:18421/O

 Defiro a juntada de procuração.

Com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

judicial celebrado entre Pedro Salesio Fernandes e José Benedito Costa.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

 Custas pelo autor.

 Cada parte acará com honorários de seus patronos.

As partes renunciam ao prazo recursal.

 Após, arquivem-se os autos, com baixa nos registros.

 Publique-se. Cumpra-se. Saem os presentes intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 34131 Nr: 185-35.2007.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade -CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Rodrigues de Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:OAB/MT 8.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34131 – Autos n. 2007/113

Vistos em correição.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, requerido 

(fls. 62).

 Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo 

atualizado às fls. 64, via BACENJUD. Se a diligência de constrição de 

valores on-line for positiva, converta-se em penhora os valores 

eventualmente bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

 Após, intime-se a parte Executada da penhora para, querendo, embargar 

no prazo de 15 dias. Transcorrendo “in albis” o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao credor via Alvará de Levantamento.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, desde já DETERMINO a busca pelo sistema RENAJUD, 

com a finalidade de averiguar a existência de veículos automotores em 

nome da parte executada e, em caso de positivo, DETERMINO o bloqueio 

imediato, registrando-se a penhora do(s) veículo(s) para garantir o 

pagamento da dívida objeto da presente execução.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Caso sejam infrutíferas as diligências de constrição de créditos, intime-se 

a parte Credora para manifestação em 5 dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 7 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40016 Nr: 1748-59.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcionei Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:17.980, Sandro Pissini Espíndola - OAB:OAB/SP 198.040A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 40016 – Autos n. 1748-59.2010.811.0091

Vistos em correição.

Tendo em vista que a citação não se concretizou dê-se vista ao 

exequente para manifestação quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de fls. 53.

Após, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 7 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39451 Nr: 1182-13.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Tenório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13.388/MT

 Código 39451 – Autos n. 1182-13.2010.811.0091

Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Analisando detidamente a sentença retro, verifico que houve erro material 

quanto a quem se reconhecia a extinção de punibilidade.

Sendo assim, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo 

Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, corrijo de ofício a sentença 
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retro para ajustá-la, o que faço da seguinte forma:

 “Assim, comprovado o falecimento do acusado DANIEL TENÓRIO, 

DECLARO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, na forma do artigo 107, inciso I, do 

CP c/c artigo 62 do Código de Processo Penal.”

Mantenho a sentença nos demais termos.

No mais, diante da certidão retro, havendo laudo pericial sobre a eficiência 

da arma de fogo apreendida (fl. 38), nos termos do art. 25 da Lei nº 

10.826/03, encaminhe-se imediatamente a arma de fogo e munições 

apreendidas ao Comando do Exército, para os devidos fins.

Certifique-se.

Com relação a camionete Toyota/Hillux, cor branca, ano 2005/2006, placa 

KAA7895 Sinop/MT, em nome de Alacir de Milhomens Borges, fixo o prazo 

de 90 dias para os herdeiros do réu comparecerem pessoalmente à 

Secretaria deste Juízo munidos de documento de identificação ou por meio 

de procurador com poderes específicos para tanto, a fim de retira-la, 

desde que comprovada a propriedade.

Superado o prazo, determino a perda em favor da União.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Tudo cumprido, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38032 Nr: 1146-05.2009.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. BUENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo José de Brito, CPFL - Companhia 

Paulista de Força e Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Código 38032 – Autos n. 1146-05.2009.811.0091

Vistos em correição.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, requerido 

às fls. 143.

Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 

4.619,20 – fl. 143v), via SISBACEN. Se a diligência de constrição de 

valores on-line for positiva, converta-se em penhora os valores 

eventualmente bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

 Após, intime-se a parte Executada da penhora para, querendo, embargar 

no prazo de 15 dias. Transcorrendo in albis o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao Credor via Alvará de Levantamento.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Caso sejam infrutíferas as diligências de constrição de créditos via 

SISBACEN, determino a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes, conforme requerido à fl. 143 e inteligência do artigo 782, § 

3º, do código de processo civil, para tanto, expeça-se oficio ao SERASA, 

a fim de que cumpra esta determinação.

Ainda, intime-se a parte Credora para manifestação em 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, indicando bens do Devedor 

passíveis de penhora, pena de extinção nos termos do artigo 485, inciso 

III, Código de Processo Civil.

 Na hipótese do parágrafo anterior, existindo indicação de bens, 

penhorem-se os bens indicados. Não havendo indicação ou ficando inerte 

o Credor, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 7 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66492 Nr: 113-67.2015.811.0091

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGR, SGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66492 – Autos n. 113-67.2015.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Defiro a manifestação do Ministério Público de fl. 65.

Assim, intime-se a parte autora pessoalmente por meio de seu advogado 

constituído, para, no prazo de 05 dias, manifestar-se no feito juntando aos 

autos as imagens as quais fez referência à fls. 51, sob pena de extinção 

do processo.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41302 Nr: 1041-57.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Stadler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41302 - Autos n. 1041-57.2011.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se a exequente para juntar o demonstrativo de cálculo discriminado 

e atualizado no prazo de 15 dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41260 Nr: 999-08.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinto e Melchior LTDA, Melchior Sezar Favetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Parra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41260 – Autos n. 999-08.2011.811.0091

Vistos em correição.

Tendo em vista que o contrato de fls. 49/50 não possuem as mesmas 

partes da presente ação de execução, não sendo, portanto, documento 

válido e apto para sua homologação dando fim ao feito, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos a minuta do acordo 

devidamente assinado pelas partes.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36837 Nr: 1291-95.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/MT 12406-A, Raphael Neves Costa - OAB:MT 12.411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62481 Nr: 629-58.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62481 – Autos n. 629-58.2013.811.0091

Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte exequente devidamente intimada para se 

manifestar quanto aos cálculos apresentados pelo INSS, quedou-se inerte, 

entendo pela concordância tácita.

Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS às fls. 

148/150, para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados à fl. 148.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, 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.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 13 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65476 Nr: 1337-74.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65476 - Autos n. 1337-74.2014.811.0091

Vistos em correição.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos que acompanham a 

inicial, devendo serem substituídos por cópias nos autos.

Após, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72083 Nr: 18-66.2017.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clava Forte Brasil Industria e Comercio de 

Madeiras LTDA-ME, Rosinaldo Cavalcante de Morais, Isaac Eliel de 

Oliveira, Osmirele Pereira Candido de Morais, Cassia Kloppel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72083 - Autos n. 18-66.2017.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, responder aos 

embargos, nos termos do art. 702, § 5º, do CPC.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39065 Nr: 792-43.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Assis Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Adv. - OAB:

 Código 39065 – Autos n. 792-43.2010.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35643 Nr: 97-60.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo de Melo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:10990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37274 Nr: 387-41.2009.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M Martinez Molero Comércio - ME, Marli Martinez Molero
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna de Souza Ronzani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37274 – Autos n. 387-41.2009.811.0091

Vistos em correição.

Defiro o desentranhamento dos documentos originais acostados na inicial, 

devendo ser substituído por cópias nos autos.

Após, diante do trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 7 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38204 Nr: 1321-96.2009.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Viana Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Código 38204 – Autos n. 1321-96.2009.811.0091

Vistos em correição.

Inicialmente, autuem-se os autos como cumprimento de sentença.

Intime-se o exequente para se manifestar quanto aos embargos à 

execução de fls. 129/132, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de março de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 01/2018/DF - O Exmo. Sr. Dr. Érico de Almeida Duarte , MM. Juiz 

de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca de Nova 

Ubiratã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em 

cumprimento a determinação superior, e em conformidade com o disposto 

no Edital nº 006/2011/PRES do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, torna 

pública a abertura do Processo Seletivo para Credenciamento de 

Conciliador (a) do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Nova 

Ubiratã/MT, mediante as seguintes condições:

 * O Edital n° 01/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52885 Nr: 626-21.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Itamar Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON TERRA DOS SANTOS 

- OAB:17212/MT

 DISPOSITIVO. Frente ao exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR, JOSE 

ITAMAR MARCONDES, como incurso nas penas previstas pela prática do 

artigo 12, da Lei 10.826/03. (...) .Dessa forma, considerando as modulares 

expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime a pena-base de 01 (um) ano e (06) seis meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria o réu 

assumiu a autoria delitiva, portanto, há a incidência da atenuante prevista 

no art. 65, III, “d”, do Código Penal, pela qual fixo a pena intermediária em 

01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.Na terceira fase de 

aplicação de pena não incidem causas de aumento e diminuição, sendo 

assim, torno-a definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) 

dias-multa.Fixo o cumprimento da pena em regime aberto (CP, art. 33, § 

3º).Com efeito, as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal lhes 

são favoráveis, razão determinante para fixação do regime mais brando. 

Em vista da quantidade de pena aplicada, substituo a pena privativa de 

liberdade por 01 (uma) restritiva de direito (CP, art. 44, § 2º), cujas 

condições ficam a cargo da MM. Vara das Execuções Criminais, quando 

da designação de audiência admonitória.Estabeleço o valor do dia-multa 

em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo nacional vigente ao 

tempo do fato, justificando-se o patamar em razão da inexistência de 

indícios de condição econômica mais portentosa.O acusado aguardará o 

julgamento em liberdade. Com o trânsito em julgado das condenações:a) 

Expeça-se a guia de execução criminal definitiva;b) Lance-se o nome do 

réu no rol dos culpados;c) Comuniquem-se os Institutos de Identificação 

Nacional e Estadual;d) Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

de Grosso;e) Quanto às armas e munições proceda-se na forma do artigo 

25 do Estatuto do Desarmamento, comunicando-se a Diretoria do Foro.f) 

Custas pelo acusado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55216 Nr: 523-77.2015.811.0107

 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): Alexandre Dickmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo 

dispositivo.Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus 

patronos, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do 

mandado que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, 

caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.Atente-se 

a secretaria para que as publicações sejam feitas em nome dos patronos 

das partes, evitando republicações desnecessárias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55216 Nr: 523-77.2015.811.0107

 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): Alexandre Dickmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, através de seu 

Procurador, via Dje, acerca da decisão de ref: 29, abaixo colacionadas.

VISTOS. Considerando que este magistrado exerce jurisdição cumulativa 

com a 3ª Vara de Sorriso/MT (Portaria N. 550/2017-PRES), necessário se 

faz readequar a pauta, razão pela qual REDESIGNO o ato aprazado para o 

dia 19 de julho de 2018, às 13h30min, inalterados os demais comandos 

lançados. CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão com mandado, ante 

a escassez de servidores nesta Comarca. Intimem-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34377 Nr: 147-96.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE ALMEIDA ZULIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS RUMOS DA EXECUÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51062 Nr: 420-41.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO FABIANE, ORCIVAL GOUVEIA 

GUIMARÃES, VALDIZAR PAULA DE ANDRADE, MAGNA NEVES 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BOSCO PRUDENTE - 

OAB:17223, Welton da Costa Rodrigues - OAB:13209 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220/MT, Marcelo Bertoldo 

Barchet - OAB:

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, 

CONTRARRAZOEM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS 

PELO REQUERENTE E REQUERIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50436 Nr: 696-09.2012.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, WILLIAN 

JHONES SANTINI - OAB:MT/17.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO OFÍCIO DE FL. 123, BEM COMO, 

ATENDA O SOLICITADO PELO INTERMAT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33571 Nr: 44-26.2011.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR, 

Claudio Bianchini, José Carlos Bianchini, Jaudenes Vanzella, SANDRA 

MARIA LOCATELLI DE OLIVEIRA BIANCHINI, Henrique da Costa Neto, 

REGINA MARIA VICENTINI BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA COLONIZADORA VALE 

DO RIO FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 INTIMO O ADVOGADO NELSON SARAIVA DOS SANTOS, PARA QUE, 

PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, EM RAZÃO DE QUE 

ENCONTRA-SE EM PRAZO PARA AMBAS AS PARTES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51804 Nr: 1099-41.2013.811.0107

 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: ESPÓLIO DE RAIMUNDO PINTO DE MOURA, MARIA 

FERNANDES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:PR - 

58647, Mariana Cristiana Correa de Andrade - OAB:15549 MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, SE 

MANIFESTE ACERCA DO RECEBIMENTO DOS VALORES CONSTANTES DO 

ALVARÁ JUDICIAL DE FL. 180, NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50977 Nr: 342-47.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONINI E BORGES LTDA EPP, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HENRIQUE ALMEIDA 

SCARSINSKI - OAB:15108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT, SOLANGE DA COSTA 

SILVA - OAB:15270

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTEM ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FLS. 

807/810. INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 15 DIAS, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO DE FLS. 823/847, E, INTIMO O ADVOGADO DAS PARTES 

REQUERIDAS, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTEM AS 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO DE FLS. 811/822.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32320 Nr: 315-06.2009.811.0107

 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: HENRIQUE SANCHES, CLAUDETE APARECIDA DELLA 

TORRE SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA, MARILENE 

DE ARRUDA OLIVEIRA, MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO, 

WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA, ALDO ZIBETTI, DEONE MARIA ZIBETTI, 

ADEMIR ZIBETTI, NEUZA DE OLIVEIRA ZIBETTI, JAIME BARRICHELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800-SP, ROBERTA LEITE FERNANDES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 7925A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS 

DEVOLVIDAS NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32233 Nr: 229-35.2009.811.0107

 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): VILMAR AFONSO SPOLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA VERBA DE PERÍCIA DE FLS. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 726 de 795



181/182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32185 Nr: 180-91.2009.811.0107

 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: FERNANDO ANTONIO DE AREA LEÃO MONTEIRO, 

ROBERTO ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:OAB/MT 5.819

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, EFETUE O PAGAMENTO REFERENTE À SUA PARTE NA VERBA 

PERICIAL DE FLS. 780/782.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51033 Nr: 391-88.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. J. DA SILVA - CONSTRUÇÕES - ME, 

Fernando José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8184-A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

SOB PENA DE NOVO ARQUIVAMENTO.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76994 Nr: 251-18.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMdO, ALMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Anny Gabrielly Macedo 

de Oliveira em face de Carlos Eduardo Rezende de Oliveira.

Antes mesmo que a citação do executado fosse efetivada, o exequente 

informou que as partes chegaram a um acordo (fls. 27).

O Ministério Público se manifestou pela extinção da execução pelo 

pagamento da dívida (fls. 30).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a execução com fundamento no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, ficanco suspensa a cobrança em virtude do 

benefício da justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Após, observadas as formalidades legais, arquive-se com baixas e 

anotações de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78131 Nr: 1006-42.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gabriel de Moares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77709 Nr: 744-92.2017.811.0106

 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: Helena Felipe Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77263 Nr: 421-87.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Palmério Paula de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 20/2018/DF

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com 

fundamento no art. 38 da Lei Federal nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei 

Estadual nº 6.940/97.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor efetivo MARCOS RODRIGO SIMON, brasileiro, 

solteiro, matrícula 32645, portador do RG nº 1817571-6 SSP/MT e CPF: 

020.714.192-43, Técnico Judiciário, para exercer a função de Gestor 

Judicial Substituto-PDA-FC, da Vara única e Juizado Especial da Comarca 

de Paranaíta, a partir da publicação deste”.

 Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. Remeta-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Paranaíta/MT, 13 de março de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61835 Nr: 869-35.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Rodriguês de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE OLIVEIRA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 727 de 795



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles De O. Junior - 

OAB:MT/12.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:MT nº3624

 Vistos. Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre o 

executado.Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via 

BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da 

parte executada até o valor indicado pela exequente.Assim, DEFIRO o 

pedido de penhora de ativos financeiros em nome da parte executada 

LEANDRO DE OLIVEIRA CPF nº 226.718.688-80, até o limite do crédito 

exequendo (R$71.476,09), o que faço com fulcro no artigo 854 do 

CPC.Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas às 

partes.Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo 

alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, 

ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 

6.830/80).Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal , 

certifique-se e voltem-me conclusos.Acaso haja impugnação, na forma do 

art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, tornem os autos conclusos com 

urgência para ulteriores deliberações. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78769 Nr: 395-88.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Aragon, COLOMBO 

AGRONEGÓCIOS EIRELI, RODRIGO REIS COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY RODRIGUES ARANTES - 

OAB:13616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise a inicial, vê-se que a parte autora requereu o recolhimento das 

custas judiciais ao final da ação.

O capítulo 2, item 2.14.2 da CNGC assim dispõe:

2.14.2 – A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão 

ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. 

(Redação alterada pelo Provimento nº 8/13-CGJ – autos Processo nº 

27/2012-DOF – id. 238478).

Desta feita, não havendo qualquer elemento que indique a incapacidade de 

pagamento das custas e despesas processuais pelo requerente quando 

do ajuizamento da inicial, DETERMINO a intimação da parte autora para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de 

EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo 

legal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66660 Nr: 818-53.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR PIMENTA, JOANA DAICLE MUNIZ, JOSÉ 

VICENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espíndola de Oliveira 

Lima - OAB:MT/3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para efetuar o pagamento 

da taxa judiciária e das custas processuais referente a distribuição das 

Cartas Precatórias para oitiva das testemunhas, cujo boleto deverá ser 

preenchido no site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/cartaPrecatoria -, 

tendo em vista que a partir do dia 03/02/2017, todos os pagamentos de 

Taxa Judiciária e Custas Processuais serão gerados apenas em uma guia 

(Boleto Bancário), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Capítulo II, 

Seção 7, Art. 393 da nova CNGC/MT, sob pena de devolução da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66804 Nr: 866-12.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR JOSE ROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para efetuar o pagamento 

da taxa judiciária e das custas processuais referente a distribuição desta 

Carta Precatória, cujo boleto deverá ser preenchido no site do Poder 

J u d i c i á r i o  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/cartaPrecatoria -, 

tendo em vista que a partir do dia 03/02/2017, todos os pagamentos de 

Taxa Judiciária e Custas Processuais serão gerados apenas em uma guia 

(Boleto Bancário), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Capítulo II, 

Seção 7, Art. 393 da nova CNGC/MT, sob pena de devolução da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75159 Nr: 1623-35.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Luzia Bilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015.

2) Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, 

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 12 de abril de 

2018, às 13h00min e será realizada pela conciliadora credenciada nesta 

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). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015.

 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 
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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, ainda , 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, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68494 Nr: 200-74.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMO STELOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66919 Nr: 908-61.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO TEIXEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-04.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MONTORO (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 que se realizará no dia 23/04/2018, às 09h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 13 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-02.2017.8.11.0095

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:

MARLENE SOUZA MAXIMIANO (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 23/04/2018, 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 a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 13 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-84.2017.8.11.0095

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:

MARQUES & BARROSO LTDA - ME (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 23/04/2018, às 10h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 13 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-69.2017.8.11.0095

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:

MELANIA DE ANDRADE COSTA (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 23/04/2018, às 10h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 13 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000285-09.2017.8.11.0095

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:

OLIVINDO PATIAS (REQUERIDO)

SENIR HUBNER PATIAS (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 23/04/2018, às 8h. Certifico ainda que, 

se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer comparecer a 

audiência juntamente com a parte do processo. Paranaíta/MT, 13 de março 

de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - 

Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-91.2017.8.11.0095

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:

PAULO LEITE GUIMARAES (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 16/04/2018, às 10h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 13 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-70.2017.8.11.0095

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:

HARLEY RICARDO PESSATTO (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 09h. 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 a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 13 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-55.2017.8.11.0095

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:

ILSE DIESEL (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 09h20. 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 a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 13 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-40.2017.8.11.0095

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:

JAIR DE SOUZA (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 16/04/2018, às 8h20. 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 a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 13 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-25.2017.8.11.0095

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:

JASON FABIO DE AGUIAR (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 16/04/2018, às 8h40. 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 a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 13 de março de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56093 Nr: 1186-53.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdSG, LASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação execução de Alimentos ingressada LHAYSA ALLYCE 

SILVA DOS SANTOS neste ato representada por sua genitora RENATA 

SILVA DOS SANTOS, em desfavor de REVAIR CARDOSO DA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente peticionou em ref. 18, informando que o executado 

efetuou o pagamento do débito, requerendo a extinção do processo e o 

arquivamento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 730 de 795



 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48013 Nr: 2227-26.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Mendonça Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA MENDES DA SILVA - 

OAB:3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:OAB–CE 17.314

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por Lourdes 

Mendonça de Souza em face de Banco Bradesco Cartões S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Ademais, tendo em vista o valor incontroverso depositado pelo executado 

em ref:42, determino o levantamento do alvará judicial, para a liberação do 

valor depositado em juízo, qual seja R$ 7.705,00 (sete mil, setecentos e 

cinco reais), em favor da causídica Luiza Mendes da Silva, CPF 

919.224.708-30, Banco do Brasil S/A, Agência n.º 2423-6, conta corrente 

n.º 17344-4.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na 

multa de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil.

 Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2017.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60847 Nr: 776-58.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.M Camilo de Carvalho EPP, Allana Maressa 

Camilo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado expedido, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53267 Nr: 208-76.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdA, Leia da Costa Roriz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(a) patrono(a) do(a) autor(a), para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56268 Nr: 1296-52.2016.811.0022

 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: Regina Idalina da Silva, Moises Santana da Silva, 

Luzinete Santana da Silva, Laudicéia Santana da Silva, José Santana da 

Silva, Margarida Santana da Silva, Rozinei Santana Leão, Josuel Santana 

da Silva, Daniel Santana da Silva, Elias Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona dos autores, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51467 Nr: 1212-85.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o advogado da requerida, para que no prazo legal 

apresente memoriais finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5083 Nr: 937-59.2003.811.0022

 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): Pedro Martiniano Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora formulado às fls. 247 como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 
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aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10393 Nr: 1393-38.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMG-SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSD, LPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6973-MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora formulado às fls. 186/188, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40200 Nr: 1680-88.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Rodrigues de Souza, Evaldo Machado 

Carrijo, Maria José da Cunha Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora formulado às fls.92 como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5146 Nr: 18-80.1997.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duran e Duran Ltda, Marina Luque Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis dos Santos 

Filho - OAB:5140, Luciana Lumie Kobata - OAB:1.696/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora formulado às fls. 122/124, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50338 Nr: 733-92.2015.811.0022

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo exposto, sopesando o estudo realizado acostado em ref. 

277, constato que o casal encontra-se em condições de receber os 

menores, CONCEDO a GUARDA PROVISORIA dos menores GABRIEL 

DOUGLAS SOARES e SAMUEL DOUGLAS SOARES LEITE ao casal LINO 

GOMES e NAIR ZARDO, determinando a expedição do termo de guarda 

provisória, advertindo sobre a imprescindibilidade de observar todos os 

seus deveres como guardiões nos termos do artigo 28 e seguintes do 

ECA.Com fulcro no artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e Súmula 383 do STJ, declino a competência e determino a 

remessa destes autos ao Juízo da Infância e Juventude da Comarca de 

Lucas do Rio Verde-MT, para regular processamento e julgamento deste 

feito.Oficie-se a Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA-MT 

acerca desta decisão.Antes da remessa dos autos à Comarca de Lucas 

de Rio Verde

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18850 Nr: 124-51.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanda Salomão Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Após o traslado dos documentos dos autos em apenso, intime-se a parte 

exequente para apresentar a retificação da tabela de cálculo de acordo 

com o julgamento dos embargos a execução, no prazo de 05(cinco) dias.

Após, intime-se o INSS para se manifestar a cerca do novo cálculo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43160 Nr: 1393-57.2013.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanda Salomão Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 Vistos etc.

Determino o traslado de cópias da sentença proferida às fls. 21-23 e 

acórdão de fls. 37-39 aos autos de cumprimento de sentença em apenso.

Após, arquive-se o presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54009 Nr: 456-42.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) Parte Autora, para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53226 Nr: 199-17.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) Parte Autora, para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50628 Nr: 849-98.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKAL, Lucineide Aragão Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Cesar de Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Alto 

Araguaia/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) Avopgado(a) da Parte Autora, para manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66241 Nr: 3149-62.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdJC, LdJC, IdSdJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58558 Nr: 2284-73.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra 

Gabriela Pereira Costa - OAB/MT nº 21.425, para promover a defesa do 

autor, para tanto manifestar no prazo de 05 (cinco) dias acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça Ref: 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65444 Nr: 2814-43.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Ribeiro Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 

Ref: 13.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64504 Nr: 2420-36.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMG, BAGF, DGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Edson Correa da Silva - OAB/MT nº 22.655/O, para promover a defesa do 

requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62668 Nr: 1657-35.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS, GMP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Denivan Baleeiro Bonadio - OAB/MT nº 22.319/O, para promover a defesa 

da autora, para tanto manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco)dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61934 Nr: 1308-32.2017.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilucia Eleodora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UILLERSON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça Ref: 32.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5912 Nr: 200-22.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Castrequini Ternero - 

OAB:8379, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - OAB:MT/9981-B, 

Nádia Fernandes Ribeiro - OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pereira da Silva Neto - 

OAB:3273

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora formulado às fls. 396/397, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5907 Nr: 191-60.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Filho, Valdir José Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora formulado às fls. 281/284, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59328 Nr: 15-27.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas nos autos.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58996 Nr: 2475-21.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Celestino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52912 Nr: 68-42.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalicio Burati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44356 Nr: 380-86.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovani Dissegna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56599 Nr: 1382-23.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenildo Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64549 Nr: 2438-57.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Aparecido Alves - Me, Deosdete Aparecido 

Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito intimando o(s) patrono(s) do exequente, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos acerca das certidões 

negativas do Sr(a). Oficial(a) de Justiça de Ref: 19 e 21.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-74.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 13 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias. Nº DO PROCESSO: 

1000002-74.2018.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 3.105,64 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Advogado do(a) 

REQUERENTE: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - MT0019045A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-48.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 13 de março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 25/04/2018 Hora: 13:00, no endereço ao final indicado, 

Bem como, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do 

contrato que gerou a negativação discutida no feito.. Processo: 

1000006-48.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ANA CLAUDIA COELHO DE SOUZA Parte Ré 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-48.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 13 de março de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 25/04/2018 Hora: 13:00, JUNTAMENTE 

COM A PARTE AUTORA, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000006-48.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ANA CLAUDIA COELHO DE SOUZA Parte Ré 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-81.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAYNE PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1000159-81.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

11.597,89; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: EDILAYNE PEREIRA 

LOPES Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 

3900, - DE 3252 AO FIM - LADO PAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04538-132 PEDRA PRETA, 9 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 11/04/2018 Hora: 14:00, no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

as provas oportunamente requeridas. 4. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC) OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 010/2018

A Doutora KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito Diretora do Foro 

da Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o Provimento n. 12/2017-CGJ, que disciplina sobre o 

funcionamento da Central de Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO a urgente necessidade de redução da taxa de 

congestionamento e a baixa do estoque processual no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO que os processos prontos para arquivamento 

demandam análise minuciosa e certificação quanto às custas finais, 

quando for o caso;

 CONSIDERANDO a necessidade de racionalização, aperfeiçoamento e 

padronização das atividades de arrecadação e arquivamento no âmbito do 

Poder Judiciário;

 R E S O L V E:

DESIGNAR os servidores, JOALENE GUIMARÃES OLIVEIRA, Gestora 

Geral, matrícula n. 3893, lotada na Central de Administração e AROLDO 

FRANCISCO DE PAULA JÚNIOR, Gestor Administrativo 3, matrícula n. 

4948, lotado na Central de Administração, para atuarem na Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca de Poconé, cumulativamente 

com as funções junto a Central de Administração.

OFICIE-SE ao Departamento de Aprimoramento de Primeira Instancia a fim 

de que proceda a lotação dos Servidores indicados na Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

CUMPRA-SE, remetendo-se cópia à e. Corregedoria Geral da Justiça, 

Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção local, Ministério Público 

Estadual e Defensoria Pública Estadual da Comarca, sem prejuízo da 

afixação desta nas dependências da Vara correspondente.

Poconé, 02 de março de 2018.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito – Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62717 Nr: 2143-46.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Administradora de Consórcios S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Carmelo Bittencourt, Silvio Juarez 

Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz T. da Silveira Moura - 

OAB:16.588-PR, SALMA ELIAS EID SERIGATO - OAB:30998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Pinheiro Bittencourt - 

OAB:13.488/MT

 Código: 62717

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 736 de 795



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115068 Nr: 2988-05.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves- 

Procurador Federal - OAB:

 CÓDIGO:115068

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido da ref. 74. Redesigno a audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 09 de Agosto de 2018, às 14h30min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111827 Nr: 2089-07.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Lentes Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER DE 

BARROS NASCIMENTO- PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 CÓDIGO:111827

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se a parte requerida para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pela contadoria da ref. 50, não havendo manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se os autos conclusos.

Decorrido o prazo certifique-se caso necessário faça os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 44175 Nr: 977-13.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo José Bernardino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Certifique-se a secretaria da vara a tempestividade dos embargos á 

execução.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 87278 Nr: 919-68.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Pedro de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 87278

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12 de julho de 

2018, às 15h30min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145331 Nr: 6442-22.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liliane Renata de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Bertolino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora referente a juntada de ref. 13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124693 Nr: 2338-21.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdL, TSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO 

- OAB:18415/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora ref. A juntada da certidão do oficial de 

justiça ref. 46

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118815 Nr: 696-13.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO GONCALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte requerente referente a certidão do oficial de justiça ref. 37

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34 Nr: 167-24.1998.811.0028

 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: BB- Administradora de Cartões de Crédito s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimar Luiz da Silva - 

OAB:14723/DF, Euclides Baleroni - OAB:882, FABIULA MULLER 

KOENIG - OAB:22819, Fernanda Silva. - OAB:OAB/DF 10.992, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, Rosangela de Souza 

Raimundo. - OAB:OAB/DF 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266

 INTIMANDO a parte requerida, que foi interposto recurso de apelação pela 

parte requerente, para, querendo, apresentar os conrtrarrazões ao 

recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 7377 Nr: 282-35.2004.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Paz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT
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 INTIMANDO a parte requerida, para, querendo, manifestar sobre o Cálculo 

de Pena, efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150333 Nr: 389-88.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multi Comercio e Representações para Mineração e 

Agricultura Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUIUIÚ TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 150333

DECISÃO

VISTOS,

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por MULTI 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PARA MINERAÇÃO E AGRICULTURA 

LTDA-ME em face de TUIUIÚ TRANSPORTES LTDA-ME.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento 

da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens bastem para 

saldar a execução.

 Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do §1º.

No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015).

Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 88783 Nr: 1326-74.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaize das Dores Almeida Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172-B/MT, Jose Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12009/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando a licença médica concedida, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 19 de março de 2018 às 14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151847 Nr: 991-79.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veraluz Lima Cruzeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151847

 DECISÃO

 VISTOS,

Trata-se de ação amparo social ao idoso.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar.

 Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.

 Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151815 Nr: 977-95.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Nunes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151815

DECISÃO

 VISTOS,

Trata-se de ação amparo social ao idoso.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar.

 Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.

 Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149067 Nr: 8452-39.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDELINO FRANCISCO DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora referente a juntada e certidão oficial de justiça ref 

20

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53134 Nr: 1-89.2010.811.0028
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Emilia Correa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Hospital Geral de 

Poconé, Walter Avila Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Comar da Silva - 

OAB:7650, Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia - OAB:16928/MT, 

Pedro Ovelar - OAB:6270-N/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a fim 

de intimar as partes, por meio de seus advogados constituídos, referente 

a redesignação da audiência para o dia 27 de março de 2018, às 15:30 

horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140938 Nr: 4501-37.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Catarina Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos à parte autora para 

intimação de audiência designada para o dia 26 de março de 2018, às 

15h30min, conforme despacho de ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138243 Nr: 3307-02.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Reginaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 23

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-41.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ INTIMAÇÃO Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DOMINGAS DOS SANTOS ADVOGADO: FERNANDO ROBERTO 

FELFILI - OAB: MT0003923A FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 8010452-41.2015.8.11.0028; Valor causa: R$ 44,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA DOMINGAS DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. POCONÉ - MT, 13 de março de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-04.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GRUPO ENERGISA (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 INTIMAÇÃO Parte Autora: REQUERENTE: 

CASSIA MARQUES DA SILVA ADVOGADA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB MT0009364A FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 

8010254-04.2015.8.11.0028; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: CASSIA MARQUES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS DE MATO GROSSO , GRUPO 

ENERGISA OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. POCONÉ - MT, 13 de março de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVILASIO MORRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

DECISÃO VISTOS, Trata-se Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Pedido de Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação 

de Tutela proposta por EVILASIO MORRE em face de BANCO BRADESCO 

S/A. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito bem como o cancelamento das 

tarifas e taxas bancárias cobradas pelo reclamado. Dispensada maior 

narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. No 

que concerne as tarifas e taxas bancárias, verifico que não há nos autos 

comprovação dos descontos alegados, portanto, o indeferimento é medida 

que se impõe. As alegações da parte requerente, até que se prove o 

contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando 

evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, 

não vislumbro qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da 

tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim tão somente DETERMINAR que a parte reclamada 

proceda à exclusão do nome do reclamante do banco de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação 

aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – Expeçam-se os 

ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie a baixa da 

restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 499 

do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as providências, 

CITE-SE a Requerida para participar da audiência conciliatória sob pena de 
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revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos 

da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010081-82.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARI ANTONIO FACCO DALLA NORA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE FERREIRA SILVA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM 

AQUINO, 372, CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0010081-70.2012.811.0045 Polo Ativo: MERCADO BOM PASTOR Polo 

Passivo: ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA SENTENÇA Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). I - Fundamentação Trata-se de ação 

de cobrança, em que MERCADO BOM PARTOR move contra ROSIMEIRE 

FERREIRA DA SILVA postulando o recebimento da R$ 693,61 (seiscentos 

e noventa e três reais e sessenta e um centavos). Designada audiência 

de conciliação, restou prejudicada ante o não comparecimento da parte 

reclamada, regularmente citado e intimado para o ato. Ressai dos autos 

que, regularmente citado para comparecer em audiência de conciliação, a 

parte reclamada não compareceu ao ato, nem mesmo contestou a ação, o 

que impõe a aplicação da regra processual descrita no artigo 20 da Lei 

9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Há a 

ressaltar que o Enunciado 42 do FONAJE até dispõe sobre a possibilidade 

da apresentação posterior a audiência, mas para validar eventual acordo, 

como se vê: Enunciado 99 - Substitui o Enunciado 42 - O preposto que 

comparece sem carta de preposição, obriga-se a apresentá-la no prazo 

que for assinado, para validade de eventual acordo, sob as penas dos 

artigos 20 e 51, I, da Lei nº 9099/1995, conforme o caso (aprovado no XIX 

Encontro ? Aracaju/SE). Logo, se não houve acordo, há que se aplicar os 

efeitos da revelia. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia 

não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser 

afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do 

artigo 130 do Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

No entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se 

não aplicasse os efeitos da revelia, tenho que diante das provas 

apresentadas nos autos, demonstrado restou que a pretensão posta na 

demanda merece acolhimento. Desta forma é o reconhecimento judicial de 

que o valor cobrado deve ser constituído como título executivo judicial. II - 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

o fim de condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 693,61 

(seiscentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos), que 

deverá ser atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da ação e aplicação 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, 

EXTINGO o feito com resolução do mérito nos moldes do artigo 269, I do 

CPC. Sem custas e honorários na forma da lei. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Poconé/MT, 1° de outubro de 2014. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017306-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA AMORIM GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Procedo à intimação de Vossa Senhoria para que apresente, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 12175413) 

interposto pela parte reclamada. Poconé/MT, 13/03/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019418-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO GERTRUDES DE MORAES (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: 

8019418-56.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIO AUGUSTO 

GERTRUDES DE MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos (Id 8608175). A 

parte requerida juntou comprovante de pagamento, datado de 23/05/2017, 

através da guia de deposito judicial no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), realizado em 31/03/2017 – Id 8608184. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores, em favor do patrono da 

requerente, dados bancários na petição ID 12067277. 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: 8010258-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE SEBASTIANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação de Vossa Senhoria para que apresente, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 12173406) 

interposto pela parte reclamada. Poconé/MT, 13/03/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-70.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE SOUZA ARRUDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO FERREIRA GOMES FILHO OAB - MT0004330A (ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Defiro o pedido à movimentação 22, para tanto, 

DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome do requerido REGINALDO 

JOSÉ GUIMARÃES, CPF: 109.206.761-20 no valor de R$ 4.918,67 (quatro 

mil e novecentos e dezoito reais e sessenta e sete 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 
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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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-36.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Procedo à intimação de Vossa Senhoria para que apresente, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 12173406) 

interposto pela parte reclamada. Poconé/MT, 13/03/2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000084-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO AQUINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO Vistos, Trata-se de Ação de Inexistência de Débitos c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar proposta 

por CONCEIÇÃO AQUINO DE MORAES em face de BANCO BRADESCO 

S/A. Sustenta a autora que o reclamado vem realizando descontos 

mensais em sua conta referente a contratação de um segundo seguro de 

vida, o qual ela alega jamais ter contratada, razão pela qual requer a 

imediata suspensão da cobrança dos valores. Dispensada maior narrativa, 

na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, 

instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras 

para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do 

mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo 

réu. As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Entretanto, a 

concessão da medida requer a garantia dos valores controversos, caso a 

demanda venha a ser julgada improcedente, a fim de que não seja 

causado dano de difícil reparação às partes, dessa forma se faz 

necessário o depósito em juízo dos valores cobrados. Ante o exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a reclamada 

proceda a suspensão da cobrança referente ao valor do segundo seguro 

de vida que perfaz a quantia de R$ 62,83 (sessenta e dois reais e oitenta 

e três centavos), devendo a autora efetuar o depósito do mesmo valor em 

Conta Única, até o dia de 10 de cada mês, sendo os comprovantes 

juntados aos autos, com fundamento no art. 300 do CPC. Em se tratando 

de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de 

descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do 

Código de Processo Civil. Após as providências, CITEM-SE a reclamada 

para, na pessoa de seu representante legal, para comparecer a sessão 

de conciliação, advertindo-o de que caso não haja comparecimento, 

considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, conforme 

dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. CONCEDO os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010726-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DONATA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERMINA INOCENCIA DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010726-34.2017.8.11.0028 EXEQUENTE: ANGELA DONATA DO PRADO 

EXECUTADO: GUILHERMINA INOCENCIA DE JESUS Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por ANGELA DONATA DO PRADO em face de GUILHERMINA INOCÊNCIA 

DE JESUS. Realizada audiência de conciliação no dia 25/07/2017 as partes 

se conciliaram, ficando a reclamada comprometida ao pagamento de R$ 

5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) com entrada no valor de R$ 2.650,00 

ate o dia 25/08/2017 e mais três parcelas de R$ 883,00 com vencimentos 

para 25/09, 25/10 e 25/11 do ano de 2017, através de depósito bancário 

em favor da patrona da promovente, termo de audiência no Id 9362562. Em 

caso de descumprimento incidirá 10% sobre o valro acordado. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016826-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDYMARA DINIZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 8016826-39.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: EDYMARA DINIZ 

RAMOS Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, POCONÉ, 13 de março de 2018. Senhor(a): Saulo Amorim de Arruda 

OAB/MT 15.634, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de patrono da parte REQUERENTE, para, no prazo de 10 dias, impulsionar 

o feito no sentido de entender o que de direito Atenciosamente, REINALDO 

MARQUES DO AMARAL CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 - TELEFONE: 

(65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015681-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOEZINO GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ INTIMAÇÃO POCONÉ - MT, 13 de março de 
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2018 Senhor Luciano da Silva Buratto OAB/SP nº 15634, o presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 

8015681-45.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: LOEZINO GONCALO DE ARRUDA Parte Ré: 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. REINALDO MARQUES DO AMARAL CARVALHO 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98928 Nr: 1974-82.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edio Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Alves de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claiton Alves dos Santos - 

OAB:12118/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a presente Ação não tem pedido de assistência judiciária e 

nem o recolhimento das custas e taxas devidas. O referido é verdade e 

dou fé.

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5014 Nr: 991-74.2004.811.0059

 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: Marco Túlio Afonso Reis, Luiz Maurício Afonso Reis, 

Ana Paula Papareli Afonso Reis, Cristiane Afonso Reis, Jaldo Humberto 

Reis, Gisele Rodrigues Ferreira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geso Gomes da Silva, Daier Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nei Menezes Trindade - 

OAB:27477/MG, Valéria C. Barbosa Pacheco - OAB:63.596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Gurgel Acosta - 

OAB:10.112/GO, Benival Francisco dos Santos - OAB:17537/GO

 Certifico para os devidos fins, que a carta de de intimação da Fazenda 

Pública Municipal, foi devidamente cumprida, conforme consta o AR à fl. 

68, porém, nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5094 Nr: 1062-76.2004.811.0059

 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: Jerônimo Severino Leal, Sebastiana Terezinha Freitas 

Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daier Gomes da Silva, Espólio de Geso Gomes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Gurgel Acosta - 

OAB:10.112/GO, Benival Francisco dos Santos - OAB:17537/GO

 Certifico para os devidos fins, que a Fazenda Pública Municipal, foi 

devidamente intimada dos termos desta ação e nada apresentou aos 

autos, até a presente data. Certifico ainda, que a carta de intimação 

endereçada a Fazenda Pública Federal foi devolvida a correspondência 

pelo correio, conforme consta à fl. 362. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89987 Nr: 9288-16.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi citado dos termos desta 

ação, para querendo, no prazo legal, apresentar contestação e ficou 

inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50630 Nr: 534-90.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Reginaldo de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781

 Intimação do advogado Dr. Diego Petersem Luz Ribeiro - OAB 12781, para 

no prazo de 24 (vinte e quatro horas) devolver o processo em cartório, 

sob pena das providências cabiveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20706 Nr: 657-02.2006.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gina Ferreira Rios, Leila Ferreira Rios, Osmar Goro 

Takahashi, Joel Ferreira Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, Paulo 

Egídio da Silva Abreu, Eracilde Salomão Kunde, Antônio Ribeiro Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Souto Júnior - OAB:MG 

93598, Júlio Vernec G. B. de Melo - OAB:59.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078 - MT

 Intimação do advogado Dr. Rhandell Bedim Louzada - OAB/MT 9266, para 

no prazo de 24 (vinte e quatro horas), devolver os autos supra, em 

cartório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98656 Nr: 1836-18.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciosi & Assmann Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Ramos, Helena Maria Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewski 

- OAB:12.972/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO os pedidos de tutela de urgência e determino o sequestro de 

630.392,40 KG de soja referente a 10.506,54 sacas de soja de 60 kg 

cada, que estão sob a posse dos requeridos e/ou armazéns onde estejam 

estocando os grãos, posto que presentes os requisitos autorizadores, 

devendo recair sobre os bens móveis indicados e ficando a parte autora 

como depositária dos mesmos, podendo serem entregues às custas da 

demandante, nos armazéns por si indicados, no momento da efetivação do 

sequestro.Cabe salientar que os grãos deverão, impreterivelmente, serem 
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sequestrados nas áreas das matrículas de nº 3.639 e 3.642, Fazenda São 

Francisco e Fazenda Tamboril, respectivamente, localizadas na zona rural 

do município de São José do Xingu/MT, registradas no Cartório de Registro 

de Imóveis do município de Porto Alegre do Norte-MT, e/ou nos armazéns 

que se encontram armazenados.Ressalto que a requerente informou que 

os mencionados grãos estão sendo entregues em nome do Grupo Verona 

Empreendimentos, Volnei Durli ou Alcides Waldow no armazém da Cargil, 

localizado em São José do Xingú/MT. Deverá, o Sr. Oficial de Justiça, 

avaliar os bens sequestrados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98656 Nr: 1836-18.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciosi & Assmann Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Ramos, Helena Maria Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewski 

- OAB:12.972/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos a intimação da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 1.758,30 (mil setecentos 

e cinquenta e oito reais e trinta centavos), para cumprimento do mandado, 

a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81994 Nr: 4211-26.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidson Almeida Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito ou requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e ficou inerte em sua obrigação, 

até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92414 Nr: 10658-30.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RR, RHRDP, IPRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi citado via edital dos 

termos desta ação, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar 

contestação e ficou inerte em sua obrigação. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50876 Nr: 763-50.2014.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOTAP - Cooperativa Agropecuária Tapiraguaia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Tiburcio da Silva, Junior Gleisson 

Lopes Alves, Amilton Telles Cardoso, vulgo "Grande do Roupinol Drinks", 

Carmem Lucia Barbosa da Silva, Cleiner Correia da Silva Alves, Fritz 

Sebastião Dias, Claudio Xavier de Sousa, vulgo "Claudinho", Guimael 

Gusmão Faria, Valdeir Nunes, Anaci Rodrigues Alves, Everaldo de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Considerando a informação de fl. 338, oficie-se ao FUNAJURIS para que 

proceda o estorno do valor pago e, na sequência, realize o depósito na 

conta única por meio de guia judicial.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98419 Nr: 1736-63.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rute Nepomuceno de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98418 Nr: 1735-78.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON BORGES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97512 Nr: 1206-59.2018.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusimar Araujo dos Santos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comissão de Atribuição da Unidade Escolar da 

Escola Estadual Miguel Gonçalves Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 
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VOLTOLINE - OAB:22084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63288 Nr: 711-83.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87210 Nr: 7617-55.2017.811.0059

 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: Gerival Araújo Rodrigues, vulgo "Gero"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAN NETO BARBOSA FILHO - 

OAB:41425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para cumprimento do 

mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta 

e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e 

provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a 

ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, 

na Central de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através 

do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97033 Nr: 945-94.2018.811.0059

 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: Dirceu Pinhatti Mendes, Maria Francisca Rasqueri 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gomes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Intime-se o embargante para impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97034 Nr: 946-79.2018.811.0059

 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: Dirceu Pinhatti Mendes, Maria Francisca Rasqueri 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS 

NETO - OAB:9277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Intime-se o embargante para impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96766 Nr: 783-02.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RT E CAMPOS LTDA-ME E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA GOMES PEIXOTO 

FONSECA - OAB:14460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de carta precatória oriunda da Vara da Infância e Juventude da 

Comarca de Goiás/GO, para inquirição da testemunha Simone de Oliveira 

Matos.

Desse modo, designo audiência para o dia 22 de Março de 2018, às 

16h00(horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da 

missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Às providências para a realização da solenidade.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47622 Nr: 3399-23.2013.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Barbosa Ferolla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Calil Daher - OAB:628-A - 

MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Morillo Cremasco Junior - 

OAB:600A-MG, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Considerando a petição de fls. 520/521, expeça-se novo mandado de 

arresto e penhora para cumprimento do ato deprecado, consoante 

deliberado às fls. 498 e 514.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça atentar-se para as prerrogativas indicadas 

nos parágrafos do artigo 212, do Código de Processo Civil, bem como 

utilizar-se de reforço policial e arrombamento, em sendo necessários, 

devendo, sempre, imperar a circunspeção e ponderabilidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40924 Nr: 647-15.2012.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Peraci da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça, Doraci Machado 

de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216

 Em atenção às solicitações das partes em acompanharem o ato de 

constatação, informo que o ato vai ser realizado no dia 16.03.2018, às 8 

horas (horário de Brasília), tendo como local de partida a sede do fórum 

desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10865 Nr: 1218-59.2007.811.0059

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iranete Silva Oliveira

 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:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o cálculo elaborado pelo 

contador judicial e apenas a autarquia ré, manifestou no processo. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 57843 Nr: 2007-77.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ANTONIO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluizo Ferreira dos Santos 

Junior - OAB:35.702 - GO, Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

autarquia ré, foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20118 Nr: 782-61.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Pinheiro Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para oferecer impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88718 Nr: 8526-97.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA GOMES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL GOMES MACHADO 

DE SOUZA - OAB:23379/O

 Considerando o pagamento informado em ref. 25, acerca da quitação 

integral da dívida, intime-se o banco autor para manifestar em 5(cinco) 

dias.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65858 Nr: 1663-62.2016.811.0059

 AÇÃO: Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de 

D o m í n i o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCAR VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lys Cristina Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11025 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Almeida 

Guerra - OAB:23483

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96766 Nr: 783-02.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RT E CAMPOS LTDA-ME E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA GOMES PEIXOTO 

FONSECA - OAB:14460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98238 Nr: 1624-94.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maramar Comercio de Derivados de Petróleo Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAGAS E ESCORSIN-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O, Seonir Antonio Jorge - OAB:38641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data compareceu em cartório os 

Senhores Edir Escorsin, CPF 435.462.779-53 e Oriovaldo Chagas, CPF 

427.444.581-04, representantes da empresa Chagas e Escorsin Ltda, 

oportunidade em que efetuei suas citações dos termos desta ação, bem 

como para querendo, no prazo legal, apresentarem contestação. Registro 

ainda, que procedir a materialização da presente precatória e entreguei 

cópia aos representantentes da executada. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59060 Nr: 2783-77.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domani Distribuidora de Veiculos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI R. PINTO & LEAL BARBOSA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A, Rafael Costa Bernardelli - OAB:MT 13.411-A, RODRIGO 

LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data o AR da carta de 

citação e intimação expedida nestes autos, não foi devolvido pelo correio, 

não sabendo se a parte ré foi ou não citada e intimada. O referido é 

verdade e dou fé.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-46.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIRA MORAES DE MIRANDA OAB - MT0020050A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010148-46.2015.8.11.0059 REQUERENTE: JOAO DE DEUS 

FERREIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de 

tutela antecipada, proposta por JOSÉ DE DEUS FERREIRA em desfavor de 

OI S.A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação 

indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de 

débito que não reconhece existir. Nesses termos, requer a sustação dos 

efeitos de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e ao fim almeja indenização a título de danos morais, no importe de 

R$ 31.520,00 (trinta e um mil e quinhentos e vinte reais). Inicial acostada 

com procuração e documentos (fls. 24/27). Por meio da decisão de fls. 

28/29, foi deferida a antecipação da tutela e designada audiência de 

conciliação. Às fls. 59/73, o banco demandado comprovou o cumprimento 

da liminar. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que juntou os atos constitutivos da empresa, procuração 

judicial e substabelecimento (fls. 77/110). Realizada a solenidade, a 

conciliação restou infrutífera (fl. 111). Impugnação às fls. 113/120. Em 

seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se que o 

presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando 

julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, 

desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida dos 

autos, observa-se que o pedido inicial merece prosperar, conforme a 

seguir será demonstrado. Compulsando os autos, constato que restou 

demonstrada que o nome da autora foi negativada pela empresa requerida 

perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, em 07.07.2014, por 

um débito no valor de R$ 664,42 (seiscentos e sessenta quatro reais e 

quarenta e dois centavos) – fl. 24. Nessa linha, alegou que o débito 

registrado é inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa 

demandada, restando a negativação totalmente indevida. Por sua vez, ao 

apresentar contestação, a requerida, apesar de informar que o 

procedimento atinente à obrigação foi devidamente realizado, não anexou 

aos autos documentos capazes de comprovar a veracidade de suas 

alegações, tais como, cópia do contrato celebrado com a parte reclamante 

ou terceiro que supostamente a representou, cópia dos documentos 

pessoais, gravação de atendimentos, entre outros hábeis a comprovar a 

referida contratação. Nesse diapasão, vale ressaltar que a reclamada 

juntou aos autos apenas os documentos constitutivos da empresa e de 

representação processual (procuração e substabelecimento). Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE 

TELEFONIA NÃO CONTRATADOS PELO AUTOR – COBRANÇA E 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR INDEVIDAS - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – 

RECURSO PROVIDO. 1. Diante da falta de comprovação da existência de 

contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre 

as mesmas, deve ser declarada a inexistência da dívida em questão. (...)” 

(TJMT, Ap 151989/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 

09/02/2018). Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao 

cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe 

comprovação da dívida que originou a inserção, confirmando-se a liminar 

já deferida. Outrossim, no tocante ao pedido de dano moral, é consabido 

que, para a configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, necessário 

que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta 

como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja 

ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, 

que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, 

sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: 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. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. No caso concreto, tenho que a violação à honra da parte 

reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a simples inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, é 

bastante para configurar o dano. Diante disso, verifica-se que a requerida, 

embora instada, não comprovou que a cobrança feita à autora, de fato, 

era devida, ônus que lhe competia e que respaldaria a negativação do 

nome da consumidora. Neste contexto, ausente nos autos provas 

concretas que atestem a licitude da inscrição do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a prática 

de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar 

os danos morais suportados pela demandante. Oportuno consignar que, 

na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, o dano emerge 

necessariamente da negativação indevida, fruto de débito inexistente, 

dispensando produção de provas, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para 

declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 664,42 

(seiscentos e sessenta quatro reais e quarenta e dois centavos), bem 

como para condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por 

danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente 

corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do 

STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso (07.07.2014) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-46.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIRA MORAES DE MIRANDA OAB - MT0020050A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010148-46.2015.8.11.0059 REQUERENTE: JOAO DE DEUS 

FERREIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de 

tutela antecipada, proposta por JOSÉ DE DEUS FERREIRA em desfavor de 

OI S.A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação 

indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de 

débito que não reconhece existir. Nesses termos, requer a sustação dos 

efeitos de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e ao fim almeja indenização a título de danos morais, no importe de 
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R$ 31.520,00 (trinta e um mil e quinhentos e vinte reais). Inicial acostada 

com procuração e documentos (fls. 24/27). Por meio da decisão de fls. 

28/29, foi deferida a antecipação da tutela e designada audiência de 

conciliação. Às fls. 59/73, o banco demandado comprovou o cumprimento 

da liminar. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que juntou os atos constitutivos da empresa, procuração 

judicial e substabelecimento (fls. 77/110). Realizada a solenidade, a 

conciliação restou infrutífera (fl. 111). Impugnação às fls. 113/120. Em 

seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se que o 

presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando 

julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, 

desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida dos 

autos, observa-se que o pedido inicial merece prosperar, conforme a 

seguir será demonstrado. Compulsando os autos, constato que restou 

demonstrada que o nome da autora foi negativada pela empresa requerida 

perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, em 07.07.2014, por 

um débito no valor de R$ 664,42 (seiscentos e sessenta quatro reais e 

quarenta e dois centavos) – fl. 24. Nessa linha, alegou que o débito 

registrado é inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa 

demandada, restando a negativação totalmente indevida. Por sua vez, ao 

apresentar contestação, a requerida, apesar de informar que o 

procedimento atinente à obrigação foi devidamente realizado, não anexou 

aos autos documentos capazes de comprovar a veracidade de suas 

alegações, tais como, cópia do contrato celebrado com a parte reclamante 

ou terceiro que supostamente a representou, cópia dos documentos 

pessoais, gravação de atendimentos, entre outros hábeis a comprovar a 

referida contratação. Nesse diapasão, vale ressaltar que a reclamada 

juntou aos autos apenas os documentos constitutivos da empresa e de 

representação processual (procuração e substabelecimento). Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE 

TELEFONIA NÃO CONTRATADOS PELO AUTOR – COBRANÇA E 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR INDEVIDAS - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – 

RECURSO PROVIDO. 1. Diante da falta de comprovação da existência de 

contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre 

as mesmas, deve ser declarada a inexistência da dívida em questão. (...)” 

(TJMT, Ap 151989/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 

09/02/2018). Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao 

cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe 

comprovação da dívida que originou a inserção, confirmando-se a liminar 

já deferida. Outrossim, no tocante ao pedido de dano moral, é consabido 

que, para a configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, necessário 

que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta 

como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja 

ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, 

que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, 

sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: 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. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. No caso concreto, tenho que a violação à honra da parte 

reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a simples inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, é 

bastante para configurar o dano. Diante disso, verifica-se que a requerida, 

embora instada, não comprovou que a cobrança feita à autora, de fato, 

era devida, ônus que lhe competia e que respaldaria a negativação do 

nome da consumidora. Neste contexto, ausente nos autos provas 

concretas que atestem a licitude da inscrição do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a prática 

de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar 

os danos morais suportados pela demandante. Oportuno consignar que, 

na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, o dano emerge 

necessariamente da negativação indevida, fruto de débito inexistente, 

dispensando produção de provas, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para 

declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 664,42 

(seiscentos e sessenta quatro reais e quarenta e dois centavos), bem 

como para condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por 

danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente 

corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do 

STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso (07.07.2014) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5781 Nr: 477-87.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cunha & Teixeira Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Maluf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerida para que informe 

nos autos os dados bancários, bem como o nome e CPF do titular da conta 

bancária a ser transferido, através de alvará eletrônico, o valor 

depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63228 Nr: 666-79.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ‘Espólio de Nilvado Vieira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, cuja guia deve ser emitida 
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junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para cumprimento do 

mandado na zona 5, municipio de Nova Floresta-MT, como requerido pelo 

oficial de justiça na ref:85. Certifico ainda, que o comprovante de 

pagamento de diligência juntado na ref.: 89 pertence a Porto Alegre do 

Norte-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74673 Nr: 5523-71.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE JESUS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, no prazo legal a fim de dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62986 Nr: 550-73.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmondes Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte autora, para que informe se 

houve a devida implantação do beneficio concedido em sentença, em caso 

de negativa, deverá manifestar-se, a fim de dar prosseguimento ao feito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50584 Nr: 486-34.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiego Aparecido Garcia, alcunha "Alemão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro o pedido retro. Assim, REVOGO a proposta de suspensão 

condicional do processo nos termos do artigo 89, §3º, da Lei 9.099/95.

Portanto, dando prosseguimento ao feito, designo nova audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de agosto de 2018, às 12h30 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso).

Expeça-se mandado de intimação a testemunha Thiago Aparecido Garcia.

Por derradeiro, abra-se vista ao Ministério Público quanto ao retorno da 

carta precatória de ref. 59.

Intimem-se as partes e testemunha arrolada.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46826 Nr: 2622-38.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT, Nayara Resende de Oliveira - 

OAB:15208/MT

 Considerando o parecer Ministerial de ref. 56, intime-se o acusado para, 

em 10 (dez) dias, apresentar o comprovante de pagamento referente a 

última parcela da prestação pecuniária, bem como para comparecer 

periodicamente em juízo, sob pena de regular prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96008 Nr: 327-52.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uermes Siqueira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 10 de abril de 2018, às 13h00min horário oficial 

do Estado do Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Ressalta-se que deverá o Senhor Oficial de Justiça, no ato da diligência, 

advertir o intimando para que compareça à audiência acompanhado de 

advogado.

Oficie-se ao Juízo Criminal da Comarca de Vila Rica/MT com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46530 Nr: 2334-90.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho de Freitas Neto, Cassiano Carlos 

Marmet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de agosto de 

2018, às 17h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Expeça-se carta precatória as Comarcas de Alexânia/GO, para oitiva da 

testemunha MATHEU VENTUA DOS SANTOS, São Luís dos Montes 

Belos/GO, para oitiva da testemunha LEVINO ROSA e Nova Xavantina/MT, 

para oitiva da testemunha MARCELO ROSSI.

 Por derradeiro, considerando a manifestação Ministerial, expeça-se carta 

precatória a comarca de Vila Rica/MT, para citação do acusado 

CASSIANO CARLOS MARMET.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91669 Nr: 10211-42.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Martins dos Santos, Robson 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 748 de 795



Monteiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS, 

INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão que decretou sua prisão 

preventiva. Do denunciado Fernando Martins dos Santos, observa-se que 

o caso permite a concessão de liberdade, mas com a imposição de 

medidas cautelares, justificando-se no risco concreto da prática de outras 

infrações penais da mesma natureza, conforme se infere do art. 282, I do 

CPP.Posto isto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA A FERNANDO 

MARTINS DOS SANTOS, mediante as seguintes condições, sob pena de 

decretação de nova prisão preventiva: a) comparecimento bimestral em 

Juízo, enquanto o processo estiver em andamento, para informar e 

justificar atividades; b) obrigação de comparecimento em todos os atos 

processuais; c) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização 

judicial;d) recolhimento domiciliar no período noturno das 22h00m às 

06h00m e nos dias de folga, salvo por motivo de trabalho formal ou outra 

condição que venha a ser reconhecida judicial.Expeça-se o competente 

alvará de soltura de FERNANDO MARTINS DOS SANTOS, a ser cumprido, 

salvo se por outro motivo tiverem que permanecer presos. Intimem-se os 

autuados quanto ao teor da presente decisão com advertência de que o 

descumprimento da ordem poderá sujeitá-los à decretação da prisão 

preventiva. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85024 Nr: 6135-72.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Cavalcante de Sousa, Jailson Santos 

Robalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19.338/A - MT

 Primeiramente, devem ser excluidas do sistema processual eletrônico as 

certidões postas como 147 e 151, pois a certidão em que o senhor Oficial 

de Justiça retrata o desejo de o réu recorrer já cumpre a finalidade a que 

se destina, sendo desnecessárias quaisquer outras certidões dos 

servidores da Secretaria.

Observe-se que a manifestação do réu no sentido de expressar seu 

desejo em recorrer não é, em si mesmo, um recurso, pois este instituto do 

direito processual penal é caracterizado por maior complexidade.

A manifestação do réu, no sentido de desejar recorrer, deve ser 

entendida como ela é, qual seja: um desejo de ver seu julgamento revisto 

por outra instância, o que depende da formalização das razões na 

instância própria, por exemplo.

Assim, RISQUEM-SE DOS REGISTROS DE ACOMPANHAMENTO 

PROCESSUAL AS CERTIDÕES POSTAS NAS REFERÊNCIAS 147 E 151.

Embora não tenha sido apresentado recurso de apelação no prazo legal, o 

réu manifestou interesse em recorrer.

Em razão disso, intime-se o réu de que poderá, no prazo de 5 dias, 

constituir outro defensor para apresentar as razões recursais, sob o risco 

de serem os autos encaminhados à Defensoria Pública.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 09/2018/DF

O MMº. Dr. RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz Substituto e Diretor do Foro 

da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, no uso de suas Atribuições 

Legais, etc...

R/E/S/O/L/V/E:

Retificar em parte a Portaria nº 07/2018/DF, que concede a Servidora 

Anelize Grun, Oficial de Justiça, matrícula 2561, lotada nesta Comarca de 

Porto dos Gaúchos/MT, 15 (quinze) dias deLicença-Prêmio, onde se lê 

relativo ao quinquênio de 1997/2002, leia-se 2002/2007, no período de 13 

a 27/03/2018.

Registre-se, remetendo-se cópia desta ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de Março de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELL. Juiz Substituto

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34257 Nr: 827-78.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Giasante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19.984, Fábio Alves Donizeti - OAB:12.674- OAB/MT, 

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - OAB:20970/O

 Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 

n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 12 de abril de 2018 às 15h30min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39283 Nr: 3149-71.2017.811.0019

 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): Jonas Lotário Ikert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, intime-se a Oficiala de Justiça para que esclareça se houve 

ou não a localização do bem oferecido em garantia, uma vez que tal 

informação não constou da certidão anteriormente lavrada.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido 

de citação por dital do executado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40725 Nr: 584-03.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Borges de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº. 584-03.2018.811.0019

Código nº.40725

Vara Única

Vistos em substituição legal.
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Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 264 do CPC.

Faça-se, pois, a citação e as intimações necessárias, podendo a segunda 

via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, 

ao Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Cumpra-se conforme deprecado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Após, devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33777 Nr: 605-13.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Aparecido Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 

n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 12 de abril de 2018 às 13h30min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26447 Nr: 1031-93.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:8787-B/MT

 Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 

n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 12 de abril de 2018 às 14h00min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31886 Nr: 2085-60.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Italo Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 

n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 12 de abril de 2018 às 16h30min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25525 Nr: 704-51.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE ROSANE MEES, representada pela 

sócia Janete Rosane Mees

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14902A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Processo n.º 704-51.2015.811.0019

 Código n.º 25525

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em substituição legal.

HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre BANCO BRADESCO S/A e JANETE ROSANE 

MEES – Ref. 140 – com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas conforme pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9751 Nr: 909-27.2008.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil/PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Trindade Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Caroline de Paula Rocha - 

OAB:15228/MT, Luciano Luís Brescovici - OAB:6814-B/MT, Marcos 

Vinicius Barros Ottoni - OAB:16.785/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Intimo a advogada do requerido, conforme decisão de fls. 214.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26678 Nr: 1119-34.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana França Morais - 

OAB:MT-20367, Michele Caroline Brustolin - OAB:341075/SP, 

Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Certifico a intimação da parte autora, por seu advogado, a assinar e 

retirar o Termo de Guarda Definitiva, expedido nesta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7246 Nr: 409-29.2006.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSRdS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

Souza. Soares - OAB:, Geraldo da Costa Ribeiro Filho - 

OAB:3234-B/MT, João Gonçalo de Moraes Filho - OAB:, Mônica 

Pagliuso Siqueira - OAB:3900MT, Natália Maria Pereira dos Santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para que no prazo de 

15(quinze)dias requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22267 Nr: 327-17.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Revelino Braz Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Vistos em substitução legal.

Considerando o teor do petitório retro, onde a parte Exequente aceita o 

bem oferecido à penhora pela parte executada, DETERMINO a imediata 

expedição de mandado de penhora, avaliação eregistro do imóvel 

matriculado sob o n.º 5.105 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT.

Uma vez que a avaliação do bem revele a sua insuficência para 

satisfação integral do crédito exequendo, promova-se, de logo, a 

intimação da parte executada para reforçar a penhora; caso contrário, 

intime-se a parte exequente para que requeira os atos expropriatórios que 

entender pertinentes ao deslinde da execução.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 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

 Vistos.

DEFIRO o pleito contido no petitório retro para fim de promover a 

suspensão do processo pelo para de 30 (trinta) dias, findo qual deve a 

parte exequente praticar os atos processuais que lhe competirem, 

independentemente de nova intimação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27262 Nr: 1329-85.2015.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdC, MJdCedMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da infrutífera tentativa de citação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para que requeira o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11248 Nr: 196-81.2010.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel & Cia Ltda-EPP, Angélica Letícia 

Gabriel, Ana Paula Gabriel, Ana Julia Durigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Flavinia Gomes Santos Boulhosa - OAB:, 

Lidinalva Alves Martins - OAB:, Renata Cochrane Feitosa - 

OAB:Mat.1.527.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE VINICIUS FERNANDES 

DE ABREU - OAB:12390/O

 DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até 

que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos 

para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a 

penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão 

ser intimados para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 659, § 2º do CPC, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Porto dos Gaúchos, 22 de janeiro de 2016. Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21859 Nr: 11-04.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Cláudio Javé de 

Sá Bandeira, Milton Geller, Vilson Geller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110, Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT

 Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 
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n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, promovo a readequação de pauta e 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 16 de abril de 2018 

às 16h10min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 12882 Nr: 632-06.2011.811.0019

 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: Ana Hegues Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:15224/O

 Vistos em substituição legal.

Considerando a convocação deste Magistrado para participar da 

Audiência Pública a ser realizada na cidade de Juína/MT, conforme Ofício 

Circular n° 03/2018 – GAB/J-Aux, da lavra da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a ser realizado no dia 13 de abril de 

2018, promovo a readequação de pauta e, desde já, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 10 de abril de 2018, às 18h00min.

Retire da pauta a assentada anteriormente aprazada.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40350 Nr: 368-42.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro de Oliveira, Neide Maria Eusébio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola - ME, Maria Lucia da Cruz 

Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu procurador, para que 

forneça meios para cumprimento do ato deprecado ou efetuar o 

pagamento da diligência da oficial de justiça.

Caso opte por fornecer meios, deverá comparecer ou contactar o juízo 

para fornecer a locomoção à Oficial. No caso de pagamento de diligência, 

deverá acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, no campo referente ao "bairro", selecionar a(s) localidade(s) 

a serem diligenciadas, para emissão da(s) guia(s), nos termos do 

Provimento nº 07/2017 CGJ.

 Informo, ainda, que caso não seja providenciado o depósito, ficando 

paralisada a deprecata por mais de 30 (trinta) dias, em razão de tal motivo, 

será ela devolvida, independentemente de cumprimento, nos termos do art. 

393 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-36.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIRES (REQUERENTE)

SIMONE LUIZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIMAR PERES DO CARMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADILSON OLIVEIRA JORGE (TERCEIRO INTERESSADO)

EDILSON ALVES PARENTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo legal, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-36.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIRES (REQUERENTE)

SIMONE LUIZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIMAR PERES DO CARMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADILSON OLIVEIRA JORGE (TERCEIRO INTERESSADO)

EDILSON ALVES PARENTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo legal, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 37888 Nr: 1762-66.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Pereira dos Santos, Valdemir Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Cordeiro de Almeida 

e Silva - OAB:161995/SP, Ricardo Lima Melo Dantas - OAB:319.902-A

 Autos de ID n.° 37888

Vistos.

Em análise do requerido pelos Réus às fls. 118/119, após manifestação 

Ministerial (fls. 120), INDEFIRO – O, pois os argumentos apresentados para 

o não comparecimento na audiência de oferecimento de suspensão 

condicional do processo não possuem o condão de afasta sua realização, 

acrescentando pelos registros feitos pelo Parquet. Assim, mantenho a 

realização da audiência para oferecimento de proposta de suspensão 

condicional.

Por fim, haja vista a necessidade de readequação de pauta, uma vez que 

este Magistrado estará em gozo de licença regularmente autorizada pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça desta Estado, redesigno a 

presente oralidade para o dia 17/05/2018 às 17h00min (Horário Oficial do 

Estado).

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 29 de agosto de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 133259 Nr: 299-84.2016.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziene Costa Sousa, ACSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Otaviano Pereira Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, na data de hoje, compareceu a esta secretaria a 

parte autora, Sra. Ana Cristina Sousa Carlos, hoje com 18 (dezoito) anos, 

tomando ciência da audiência designada para o dia 14 de março de 2018, 

às 13h (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42302 Nr: 2591-13.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdS, IGdS, RGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Inicialmente, determino que se retifique o Polo Ativo da presente 

demanda, uma vez que os Exequentes já completaram a maioridade, 

devendo serem devidamente incluídos no polo ativo (os dois), sem a 

necessidade de representante legal. Ante a ausência dos exequentes a 

presente oralidade, uma vez que não foram devidamente intimados, 

REDESIGNO a presente oralidade para o dia 14 de março de 2018, às 

13h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias. Realize-se 

novo cálculo atualizado até a data em que os dois filhos completaram a 

maioridade, ou seja, os 18 (dezoito) anos de idade. Por outra quadra, 

deverão os Requerentes, se entenderem o caso, por meio de sua 

Advogada, produzirem provas de que, a partir dos 18 (dezoito) anos de 

idade, ainda necessitam dos alimentos por força da relação de 

parentesco, sem que tenha havido causa legal de exoneração dos 

alimentos. Saem as partes presentes pessoalmente intimadas, inclusive 

nos termos da Sumula 273 do STJ. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41813 Nr: 2224-86.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

 Despacho.

 Vistos em correição.

 A decisão de fl. 47 determinou a abertura de prazo para as partes 

apresentarem suas alegações finais.

 À fl. 51 foi certificado o decurso do prazo de apresentação pela parte 

autora.

 Assim, INTIME-SE a Autarquia requerida, mediante remessa dos autos, 

para que querendo apresente suas alegações finais no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 23/01/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44525 Nr: 1181-80.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Goerete Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Posto Trevo Alto Boa Vista, Cezar Lodea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Pois bem. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é 

medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova. A 

presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora a parte autora tenha pleiteado o 

benefício não trouxe aos autos qualquer princípio de prova da alegada 

ausência de recursos. Em contrapartida, os elementos dos autos indicam 

o contrário. Isso porque o objeto em litígio é uma área de 84,5 hectares e a 

autora se qualifica como agropecuarista, revelando que ser uma grande 

produtora rural. Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o 

benefício pleiteado, não bastando a mera afirmação ou simples pedido 

esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de 

condições econômicas para o pagamento das custas processuais, 

conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 

2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instrua o feito com as três últimas declarações de imposto de renda 

e/ou outro documento que seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, ainda, se preferir, 

recolha as taxas e custas processuais, conforme valor legal atribuído à 

causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de cancelamento da 

distribuição e, consequentemente, extinção do processo sem resolução 

de mérito. Decorrido o prazo, tornem conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133642 Nr: 528-44.2016.811.0017

 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: Analice Santana Leite, Leilacy Alves Coreeia Martins, 

Ocília Souza Fonseca, Lucilene Costa Almeida Araújo, Sônia Maria Braga 

Bonilha Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Luciara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão às fls. 94-95, IMPULSIONO o feito para abrir vistas 

à parte autora para manifestar, no prazo legal, acerca da Contestação 

apresentada às fls. 124-199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21111 Nr: 2015-59.2010.811.0017

 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: Tânia Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Havendo a concordância do Executado (fl. 153), HOMOLOGO os cálculos 

de fls. 135/136.

Conforme prevê o art. 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil, determino 

a expedição das Requisições de Pequeno Valor, separadamente, 

discriminando-se os valores devidos a Exequente (valor principal- 
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parcelas atrasadas), dos valores devidos ao causídico a título de 

honorários sucumbenciais.

Comprovados nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

Alvarás para levantamento dos valores, destacando-se a reserva dos 

honorários contratuais no percentual de 50% das parcelas atrasadas em 

nome do advogado (fls. 137/138), bem como o montante dos honorários 

sucumbenciais.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32516 Nr: 1173-45.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Fernandes Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Autos de ID n.° 32516

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, uma vez que este 

Magistrado estará em gozo de licença regularmente autorizada pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça desta Estado, redesigno a 

presente oralidade para o dia 16/05/2018 às 14h00min (Horário Oficial do 

Estado).

 DEFIRO o requerido pelo Parquet às fls. 152.

Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 29 de agosto de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45384 Nr: 1668-50.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Autos de ID n.° 45384

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, uma vez que este 

Magistrado estará em gozo de licença regularmente autorizada pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça desta Estado, redesigno a 

presente oralidade para o dia 02/05/2018 às 16h00min (Horário Oficial do 

Estado).

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 29 de agosto de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141354 Nr: 3289-14.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donatildes Tavares Pimentel

 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:

 Considerando à decisão às fls. 36-37, e atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis manifeste-se acerca da contestação encartada 

às fls. 38-52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32814 Nr: 1506-94.2011.811.0017

 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: Pedro Teixeira Lima

 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, etc.

Verifica-se que a determinação constante no v. acórdão foi atendida, 

acostando a parte autora aos autos o requerimento e o indeferimento 

administrativo do benefício (fls. 127/129).

 Em contínuo, foi oportunizado à Autarquia Requerida o oferecimento de 

contestação de mérito (fls. 133/141). Seguindo-se a apresentação de 

impugnação à contestação pela parte autora (fl. 142).

Considerando que já houve a realização de audiência de instrução, cujas 

oitivas estão gravadas em mídia acostada aos autos à fl. 59, 

desnecessário a repetição do ato, que apenas postergaria o julgamento do 

feito. Além disso, a sistemática processual prestigia e recomenda o 

aproveitamento dos atos processuais.

Com isso, CANCELO a audiência de instrução designada para o dia 

14/03/2018.

No mais, não há irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

apreciadas.

Com isso, encerrada a instrução processual, o feito encontra-se maduro 

para julgamento. Mantenham-se os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 13 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16389 Nr: 1040-08.2008.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Maria Ribas Stevanato Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GENILSON BRAYNER - 

OAB:35137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DA ROCHA COSTA - 

OAB:19975/O

 Assim, como o acordo cumpre com todos os requisitos formais resta a 

este Juízo homologar o acordo, visando pôr fim à lide. Decido HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a homologação efeito 

de sentença entre as partes, decido o processo, resolvendo o mérito da 

questão, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil. Eventuais custas remanescentes pro rata, nos termos do artigo 90, 

§2.º, do CPC. Em oportuno, OFICIE-SE ao Detran do Estado de Goiás (fls. 

82/84) a fim de que se proceda a baixa da restrição do veículo, 

encaminhando cópia dos documentos de fls. 82, 84, 86 e 103. Certificado 

o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo, e após, 

arquivem-se os autos. P.I.C. São Félix do Araguaia/MT, 07 de março de 

2018. Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 61500 Nr: 1234-41.2017.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 Código: 30124.

Data e horário: Terça-feira, 05 de dezembro de 2017, às 14h00min.

PRESENTES

Juíza de Direito: Edna Ederli Coutinho

Promotor de Justiça: Alexandre Balas

Advogado: José de Barros Neto

Advogado: Erykson Thyago Pereira da Silva

Testemunha: Adalberto Garcia de Paula

Testemunha:

 OCORRÊNCIAS

ABERTA A AUDIÊNCIA. Dada a palavra ao advogado assim requereu 

"MMa Juíza, a defesa dos réus João Otávio Araújo Rotini e Luiz Gustavo 

Castilho Ivoglo, requer que seja oficiado a prefeitura Municipal de Porto 

Esperidião afim que seja fornecido uma cópia dos holerites/folha de 

pagamento dos réus no período em que estes prestavam serviços a 

municipalidade, ressaltasse que quando da especificações de provas foi 

requerida a produção de prova documental que foi deferido por este juízo, 

dada mais, pede deferimento.

O MP requer a desistência das demais testemunhas.

 DELIBERAÇÕES

homologo a desistência das testemunhas arroladas pelo MP.

defiro o pedido acima, devendo este Município encaminhar os 

holerites/folha de pagamento dos requeridos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Do mais, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

arroladas pela parte requerida.

_____________________________________

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

_____________________________________

Alexandre Balas

Promotor de Justiça

_____________________________

Claudio Guilherme Aguirre Guedes

Advogado

___________________________

Fransergio de Souza Barbeiro

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61842 Nr: 1402-43.2017.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANTONIO GONÇALVES 

JUNIOR - OAB:24.346-0

 PROCESSO/CÓD. Nº 61842

 Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 01º/12/2017, às 14h30min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61842 Nr: 1402-43.2017.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANTONIO GONÇALVES 

JUNIOR - OAB:24.346-0

 ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 01 de dezembro de 2017, às 14:30 horas.

Autos n°: 61842

PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando a informação de fls. 36, redesigno o ato para o dia 24 de 

janeiro de 2017, às 13:50h.

Oficie-se o juízo deprecante informando a nova data.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Alexandre Balas

Promotor de Justiça

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49218 Nr: 2185-89.2017.811.0080

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se conforme Provimento 56/07, expedindo o necessário. 

Eventualmente, designe-se nova audiência de conciliação, em data 

compatível com a pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56083 Nr: 867-37.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA GOETTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOBERTO DE LIZ CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Emende a inicial para recolher as custas e taxa judiciária, no prazo de 15 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30028 Nr: 934-46.2011.811.0080

 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: Maria de Lourdes Martens
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

ALTO XINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Pereira de 

Souza - OAB:13180-E, Fabiano Xavier da Silva - OAB:13521-A/MT, 

Jose Carlos dos Santos - OAB:13180-E /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, para determinar a revisão dos contratos 

entabulados, nos termos da fundamentação.Custas e honorários 

advocatícios pelo réu, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da 

condenação.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31533 Nr: 321-55.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Ernani Racho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Sebald, CRISTIANO LUIS DA SILVA, 

Nadir Noemia Jantsch, NELSON JANTSCH, VALMIR JOSE SCHNEIDER, 

SUELEN PATRICIA SALES RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, JOSELI FERRETTI - OAB:49657/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:16.023/MT, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para ANULAR a transmissão do imóvel matriculado sob n. 976 do CRI da 

Comarca de Querência/MT, de Orlando para Cristiano, lavrada em 

31/05/2012, bem como a cadeia sucessória de transmissões do referido 

imóvel.Arcarão os vencidos com as despesas do processo e com a verba 

honorária de 10% sobre o valor da causa.Transitada em julgado, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31390 Nr: 174-29.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LEANDRO KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARA NELI DE LIMA LUNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

virtude da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

do valor atualizado da causa.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56300 Nr: 981-73.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30028 Nr: 934-46.2011.811.0080

 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: Maria de Lourdes Martens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

ALTO XINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Pereira de 

Souza - OAB:13180-E, Fabiano Xavier da Silva - OAB:13521-A/MT, 

Jose Carlos dos Santos - OAB:13180-E /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, para determinar a revisão dos contratos 

entabulados, nos termos da fundamentação.Custas e honorários 

advocatícios pelo réu, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da 

condenação.P.R.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-37.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE CRISTINA DE OLIVEIRA T. DE MELO OAB - MT17176/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

Dispositivo: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a 

inexistência do débito descrito na petição inicial, bem como CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento da quantia de R$2 mil (Dois mil reais) a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária, segundo o INPC, 

acrescido de juros de mora em 1% ao mês, ambos desde a data de hoje, 

CONFIRMANDO-SE A LIMINAR JÁ CONCEDIDA. Não há custas ou 

honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95).

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 013/2018.

O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE 

BRITTO, MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA – MT, NO USO DE 
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SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

RESOLVE:

 Nomear o Senhor RENATO LUIS RONCON, portador do RG n° 

32.157.763-2 SSP/SP e inscrito no CPF n° 305.658.618-67, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor de Gabinete II, a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após 

publicação desta.

 Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça e ao Departamento de Pagamento de Pessoal.

 Ribeirão Cascalheira, 09 de março de 2018.

 Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36986 Nr: 433-56.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGdL, CFGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Despacho.

Vistos em correição.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 08/04/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54874 Nr: 1065-77.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em coreição.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54876 Nr: 1066-62.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54224 Nr: 778-17.2018.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI ROMANOSKI HAUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se (com envio dos autos) o INSS para que apresente, querendo, 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua 

o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31921 Nr: 382-16.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a realização do exame pericial pela Secretaria 

Estadual de Saúde não é mais a via adequada aos casos da estirpe, 

designo o Laboratório Central, localizado na Av. Padre João Bosco, 

n.1559, Centro, município de Ribeirão Cascalheira/MT, para colheita e 

exame do material genético de Marcelo Henrique Montel Mourão e José 

Luiz Ribeiro, telefone: (66) 3489-1306.

Intime-se o perito médico, que desde já nomeio o Dr. Adair Cabral Melo, no 

endereço acima mencionado, para que, no prazo de 5 dias, informe o dia e 

horário em que poderá ser realizado o exame de DNA, em prazo não 

inferior a 60 dias, pra que haja tempo hábil para intimação das partes, 

advertindo-o que os custos da referida perícia serão arcados pelo 

suposto pai.

Após, com a designação da data da perícia, INTIMEM-SE imediatamente as 

partes para comparecimento no dia e hora marcados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33368 Nr: 174-95.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFM, LFM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo o Laboratório Central, localizado na Av. Padre João Bosco, 

n.1559, Centro, município de Ribeirão Cascalheira/MT, para colheita e 

exame do material genético de Marcelo Henrique Montel Mourão e José 

Luiz Ribeiro, telefone: (66) 3489-1306.

Intime-se o perito médico, que desde já nomeio o Dr. Adair Cabral Melo, no 

endereço acima mencionado, para que, no prazo de 5 dias, informe o dia e 

horário em que poderá ser realizado o exame de DNA, em prazo não 

inferior a 60 dias, pra que haja tempo hábil para intimação das partes, 

advertindo-o que os custos da referida perícia serão arcados pelo 

suposto pai.

Após, com a designação da data da perícia, INTIMEM-SE imediatamente as 

partes para comparecimento no dia e hora marcados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32013 Nr: 469-69.2013.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEN BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, em desfavor de Eden Batista de 

Souza, já qualificados.

O demandante desistiu da ação (fls.77/78).

É o relatório.

Tendo em vista que o autor perdeu seu interesse no prosseguimento da 

ação, tenho que o processo comporta julgamento.

Diante do exposto, homologo a desistência pleiteada, e extingo o 

processo, sem resolução do mérito, com lastro no art.485, VIII, do

 CPC.

Custas pelo autor.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35363 Nr: 2021-35.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SOBIESKI PREMISKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB: OAB/MT 

11.340A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a intimação pessoal de fl. 54 v, bem como a persistência 

da inércia da parte autora, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de 

mérito, por abandono da causa, a teor do que dispõe o art. 485, III, do CPC.

Custas já recolhidas. Não há condenação em honorários advocatícios 

(causalidade).

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34719 Nr: 1459-26.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ELIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a intimação pessoal de fl. 58 v, bem como a persistência 

da inércia da parte autora, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de 

mérito, por abandono da causa, a teor do que dispõe o art. 485, III, do CPC.

Custas já recolhidas. Não há condenação em honorários advocatícios 

(causalidade).

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34827 Nr: 1547-64.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KDSL, DFDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tércio José Mendanha - 

OAB:GO 33.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizada por K. de S. L., 

devidamente representada por sua genitora, em desfavor de Ivo Cesar 

Gonzaga de Lima, já qualificados.

O demandado não fora citado porque, segundo o oficial de justiça, o 

mesmo teria falecido (fl.20).

Intimado o advogado constituído, o mesmo quedou-se inerte (fls.22/24).

Determinada a intimação pessoal da parte autora (fl.27), a mesma não foi 

encontrada em seu endereço fornecido nos autos (fl.36).

É o relatório.

Tendo em vista que a autora perdeu seu interesse no prosseguimento da 

ação, tenho que o processo comporta julgamento.

Diante do exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, com 

lastro no art.485, VI, in fine, do CPC.

Sem custas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32307 Nr: 766-76.2013.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Watson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nemuel dos Santos Moreira 

- OAB:33831/GO

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Os honorários advocatícios serão devidos nos termos do próprio acordo.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32096 Nr: 551-03.2013.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELA SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 
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OAB:10661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2013, ou seja, 

há quase 5 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora, a qual não recolheu providenciou o 

necessário para a efetivação do ato, apesar de intimada, regularmente, 

dando causa causa à lentidão excessiva no trâmite do feito (ausência de 

recolhimento de diligência, etc).

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34678 Nr: 1419-44.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2014, ou seja, 

há quase 4 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora, a qual não providenciou o 

necessário para a efetivação do ato, apesar de intimada, regularmente, 

limitando-se a requerer diligências indevidas em busca da parte ré/ 

arquivamento provisório da demanda.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35034 Nr: 1731-20.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marineide Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2014, ou seja, 

há quase 4 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora, a qual permaneceu por quase 2 

anos sem emendar a inicial, nos termos da decisão de fls. 21.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30462 Nr: 366-96.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THAYRINNE DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2012, ou seja, 

há quase 6 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora, a qual não providenciou o 

necessário para a efetivação do ato, apesar de intimada, regularmente, 

não apresentando endereço válido, ou pedido de citação por edital (desde 

julho de 2015, conforme fl. 49).

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Não há custas pendentes.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18453 Nr: 1426-12.2009.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB: OAB/MT 

11.340A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2009, ou seja, 

há quase 9 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora, a qual não providenciou o 

necessário para a efetivação do ato, apesar de intimada, regularmente, 

não apresentando endereço válido, ou deixando de efetuar o recolhimento 

das diligências necessárias na carta precatória expedida.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16494 Nr: 1191-79.2008.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON ABREU DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO 

- OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Considerando-se a intimação pessoal de fl. 112 v, bem como a 

persistência da inércia da parte autora, julgo EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa, a teor do que dispõe o art. 
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485, III, do CPC.

Custas já recolhidas. Não há condenação em honorários advocatícios 

(causalidade).

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21626 Nr: 1234-11.2011.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNGBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB: OAB/MT 

11.340A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária ajuizada 

ainda no ano de 2011, ou seja, há quase 7 anos, sem qualquer êxito no 

seu propósito, desde então.

Ressalto que foi expedida carta precatória em fls. 83/84 visando à busca 

e apreensão do bem, mas a parte autora permaneceu inerte, ocasionando 

a devolução da precatória ante o não recolhimento das custas.

A inércia ocorre desde 2015, certificada em fl. 96, em 2016.

Assim, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, II, do CPC.

Custas já recolhidas. Não há condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17880 Nr: 869-25.2009.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENIR ELAINE SEIDEL BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCELIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Decisão de fl. 173 sem cumprimento. Providencie-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18555 Nr: 1532-71.2009.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRASIL - Empresa Brasileira Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Marota Ferreira - 

OAB:OAB/MG 90.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 Vistos em correição.

Cuida-se de cumprimento de sentença relativo à cobrança de honorários 

advocatícios.

Segundo a certidão de fl.76, o executado teria falecido, fato confirmado 

pela certidão de óbito de fl.77.

Devidamente intimado a se manifestar sobre os atos e diligências que lhe 

competem (fl.78), o exequente permaneceu inerte.

É o relatório.

Tendo em vista que o exequente perdeu seu interesse no prosseguimento 

da ação, tenho que o processo comporta julgamento.

Diante do exposto, extingo o processo, com lastro no art.485, VI, in fine, 

do CPC.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17448 Nr: 408-53.2009.811.0079

 AÇÃO: Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de 

D o m í n i o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINEYA VIEIRA DOS SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661-MT, Washington Faria Siqueira - OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2009, ou seja, 

há quase 9 anos, e não há sequer citação (desde 2012 – data da 

conversão em Ação de Depósito), tenho para mim que o prosseguimento 

do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora, a qual não providenciou o 

necessário para a efetivação do ato, apesar de intimada, regularmente, 

não apresentando endereço válido, ou pedido de citação por edital.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20783 Nr: 410-52.2011.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO ALVES PEREIRA, LUCIANA ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONATAN COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 Vistos em correição.

Cuida-se de cumprimento de senteça ajuizado por Breno Alves Pereira em 

desfavor de Dionatan Costa Pereira.

O autor noticiou o pagamento de débito (fl.56), requerendo a extinção do 

feito.

É o relatório.

Havendo o pagamento do débito, tenho que o feito comporta extinção.

Ante o exposto, julgo extinto o feito, com lastro no art.924, II, do CPC.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11363 Nr: 1342-50.2005.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RUBENS MARQUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de LAIRTON FILEMON PINTO, PATRICIA 

MARIA MENDONÇA GOMES FILEMON PINTO, CÉSAR AUGUSTO FILEMON 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Junte-se aos autos cópia do acordo firmado entre as partes no autos 

apensados.

Às providências. Por fim, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33299 Nr: 109-03.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Gerson Lopes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Junior Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2014, ou seja, 

há mais de 04 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora, a qual não providenciou o 

necessário para a efetivação do ato, limitando-se a fornecer novo 

endereço em janeiro de 2018.

Além disso, considerando-se a idade atual do réu, não são devidos 

alimentos em desfavor do autor, de modo que a demanda perdeu o seu 

objeto. Por outro lado, também não é possível qualquer restituição, visto 

que os alimentos prestados são irrepetíveis.

 Ou seja, a demanda perdeu o sentido de existir sob vários aspectos.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17648 Nr: 614-67.2009.811.0079

 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: DFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAF, EAG, SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA KAREN DOS 

SANTOS CARNEIRO - OAB:20480/O

 Processo n.º 614-67.2009.811.0079

Cód. 17648

Despacho.

Vistos em correição.

NOMEIO como curadora especial ao Requerido, a Dra. KAMILA KAREN 

DOS SANTOS CARNEIRO – OAB/MT 20480/O.

INTIME-SE a causídica da referida nomeação, bem como para que se 

manifeste.

 OFICIE-SE a SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO a 

fim de que nomeie médico perito para realizar a coleta do material genético 

das partes e faça o exame de DNA, independentemente de compromisso.

 O Perito deverá informar a este Juízo e as Partes, a data, o horário e o 

local de realização da coleta, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, a fim de que haja prazo razoável para intimação das partes e seus 

procuradores.

Intimem-se, dando ciência às partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos, a teor do que dispõe o 

art. 465, § 1º, incisos II e II do Novo Código de Processo Civil. Advertindo 

as partes que o não comparecimento ou a recusa da realização do exame 

serão sopesados no momento da prolação da sentença.

O Perito deverá responder os quesitos, porventura apresentados pelas 

partes.

O laudo conclusivo do exame de DNA, que irá atestar se o requerido é pai 

biológico ou não da requerente, deverá ser apresentado após 45 

(quarenta e cinco) dias da data da coleta do material genético.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 28/03/2016.

 AROLDO JOZÉ ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33368 Nr: 174-95.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFM, LFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍSA SANCHEZ MONTEIRO 

FIORAVANTI DIAS - OAB:OAB/MS 17.082

 Autos n° 174-95.2014.811.0079 (33368)

Investigação de Paternidade

Decisão.

Vistos em correição.

DECLARO saneado o feito, fixando, como pontos controvertidos, por 

óbvio, a paternidade do Requerido, bem como o montante de eventual 

prestação alimentícia.

A fim de fazer frente às questões controvertidas, entendo necessário o 

deferimento da prova pericial, pela realização do exame de DNA o qual as 

partes concordaram em fornecer, voluntariamente, o material genético 

para a sua concretização.

 Tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça para a parte 

autora (fls. 25), ela torna-se isenta de custas e despesas processuais, 

incumbe, portanto, ao Estado, os custos para realização do referido 

exame.

Nesse sentido, OFICIE-SE a SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO a fim de que nomeie médico perito para realizar a coleta do 

material genético das partes e faça o exame de DNA, independentemente 

de compromisso.

 O Perito deverá informar a este Juízo e as Partes, a data, o horário e o 

local de realização da coleta, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, a fim de que haja prazo razoável para intimação das partes e seus 

procuradores.

Intimem-se, dando ciência às partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos, a teor do que dispõe o 

art. 421, § 1º, do Código de Processo Civil. Advertindo as partes que o 

não comparecimento ou a recusa da realização do exame, serão 

sopesados no momento da prolação da sentença.

O Perito deverá responder os quesitos, porventura apresentados pelas 

partes.

O laudo conclusivo do exame de DNA, que irá atestar se o requerido é pai 

biológico ou não da requerente, deverá ser apresentado após 45 

(quarenta e cinco) dias da data da coleta do material genético.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Ribeirão Cascalheira/MT, 23/02/2016.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31824 Nr: 269-62.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NARDELLI, JULIA MARIA LEONARDI NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA NOIRUMBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VITOR AMARAL JUNIOR - 

OAB:274.644/SP, MILTON VIEIRA DA SILVA - OAB:125065/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Antônio Ferreira - 

OAB:6.501-B/MT

 Vistos em correição.

 Como já determinado, junte-se cópia da presente sentença nos autos em 

apenso.

 Após, desapense e arquive-se, com as baixas e anotações pertinentes.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20281 Nr: 1602-54.2010.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 
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OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84206 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2010, ou seja, 

há mais de 7 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora, a qual não providenciou o 

necessário para a efetivação do ato, apesar de intimada, regularmente.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44799 Nr: 2157-61.2016.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Euquero Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente Mauro Paulo Galera Mari, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça conforme 

requerido na Certidão juntada em 28/02/2018, ref. 28, mediante Guia a ser 

retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44114 Nr: 1816-35.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cecília da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente LUCIANA COSTA PEREIRA, Renato 

Chagas Correa da Silva, Cristiana Vasconcelos Borges Martins, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça para que ele 

cumpra o Mandado de Reintegração no novo endereço informando nos 

autos, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link 

G u i a s  o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30820 Nr: 729-83.2012.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NARDELLI, JULIA MARIA LEONARDI NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA NOIRUMBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VITOR AMARAL JUNIOR - 

OAB:274.644/SP, MILTON VIEIRA DA SILVA - OAB:125065/SP, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Antônio Ferreira - 

OAB:6.501-B/MT

 Visto em correição.

Intimem-se os Apelados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, apresentem suas contrarrazões recursais.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das contrarrazões, 

remetam-se os autos ao ao Tribunal de Justiça, para que seja apreciado o 

recurso interposto.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45629 Nr: 1722-37.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da exequente, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ADAILTON 

DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Portanto, de acordo com o estipulado na Tabela XI da Ordem dos 

Advogados do Brasil, item 18.3, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no 

importe de 02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.760,10 (hum mil e setecentos e 

sessenta reais e dez centavos).

Na mesma oportunidade, DEFIRO o peticionamento de ref. 33, devendo 

constar no sistema Apolo como patrono do executado o DR. CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, OAB/MT 21.373.

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Após, ao MPE para manifestação.

Empós, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41089 Nr: 1419-57.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1419-57.2016.811.0052 – Código: 41089

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Oficie-se ao INSS solicitando informações quanto à implantação do 

benefício (ref. 57).

Após, certifique-se o transcurso in albis do prazo para a parte requerente 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (ref. 53) e remetam-se 

os autos ao TRF1.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33792 Nr: 688-32.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o certificado fls. 92 NOMEIO perito o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, CRM/MT Nº. 1958, Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de 

Outubro, sala 08, Popular, Cuiabá/MT, CEP: 78045-470, Telefone 

profissional n.º (65) 99631-9747 e (65) 2127-8022, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara.

Após, INTIMEM-SE a parte acerca da perícia agendada, quando poderão, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja 

intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.

ENCAMINHEM-SE os quesitos.

Aportando o laudo pericial aos autos, DIGAM as partes no prazo de 10 

(dez) dias, voltando-me conclusos.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30355 Nr: 193-56.2012.811.0052

 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: Nelson Tetlaff Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolanda Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpram-se as determinações anteriores.

Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13894 Nr: 556-77.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Primeiramente, compulsando os autos, verifico que a Defensoria Pública, 

estava patrocinando os interesses do reeducando, porém, no dia 

01.09.2017, houve suspensão do expediente da Defensoria Pública 

militante nesta Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.Nessa 

esteira, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal. Destaco que os honorários advocatícios 

serão arbitrados por ato, observando-se o teto máximo e o regime de 

cumprimento da pena constante na tabela OAB/MT, bem como de acordo 

com o zelo despendido e a complexidade que a causa requer.INTIME-SE o 

douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do reeducando no que for pertinente, e se manifestar quanto 

ao cálculo acostado às fls. 222.Ademais, em detida análise aos autos, 

entendo que assiste razão ao nobre membro do Ministério Público no 

petitório de fls. 224/226, vez que, em pese o reeducando fazer jus ao 

livramento condicional no que tange o aspecto objetivo, ou seja, a 

satisfação do requisito de ordem objetiva/temporal, ainda resta pendente a 

comprovação efetiva do requisito subjetivo. Por esse motivo, DEFIRO o 

pleito ministerial e DETERMINO seja juntado por esta r. Serventia, os 

comprovantes de comparecimento semanais do reeducando, bem como, 

DETERMINO seja certificado nos autos a existência de outras 

condenações em nome de SEBASTIÃO SOARES DOS SANTOS. Com a 

juntada da manifestação da defesa e os comprovantes de 

comparecimento, voltem os autos CONCLUSOS para eventual 

homologação do cálculo e análise do pedido de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37548 Nr: 952-15.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESM, VBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GABRIEL MARTINS - 

OAB:24343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. LUIZ GABRIEL 

MARTINS, OAB/MT n. 24343/O, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

ABRA-SE vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, DÊ-SE vista ao MPE para pugnar o que entender de direito, nos 

termos do art. 178, II do CPC/15.

 Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33100 Nr: 115-91.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: C. Barroso Ind. e Comércio, (Rio Sal Nutrição Animal)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Ferreira de Souza, Vera Lucia S. de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Monitória em que foi determinada expedição de mando 

de pagamento e a citação da parte requerida para efetuar o pagamento da 

dívida ou oferecimento de embargos monitórios.

Devidamente citada, a parte requerida não efetuou o pagamento e nem 

apresentou resposta, conforme certidões de fls. 56-v e 57.

Instada a se manifestar, a parte autora requereu a conversão do mandado 

inicial em mandado executivo (petitório de fls. 59).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do artigo 701, § 2º, do CPC, caso não seja realizado o 

pagamento ou não forem apresentados os embargos previstos no art. 702 

do CPC, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, devendo ser observada, no 

que couber, as regras do cumprimento de sentença, contidas no Título II 

do Livro I da Parte Especial do CPC.

Por todo exposto, DETERMINO:

1) Proceda-se imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença, fazendo as retificações e anotações necessárias junto ao 

Cartório Distribuidor, conforme artigo 348 da CNGC - Judicial.

 2) INTIME-SE A PARTE EXEQUENTE, na pessoa de sua representante 

legal, para apresentar o cálculo do débito atualizado.

3) Após apresentação do cálculo, INTIME-SE a parte executada, na 

pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do 

trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o 

pagamento do débito, acrescido de eventuais custas, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes 

cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em 

caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, caput, e §1ºe §2º do 

NCPC.

4) Faça consignar que, decorrido o prazo acima sem o pagamento 
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voluntário, a parte executada poderá OFERECER IMPUGNAÇÃO NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, independente de penhora ou de nova 

intimação, nos termos do art. 525 do CPC.

5) Por fim, cumpra-se a determinação de fls. 61.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12949 Nr: 790-93.2010.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esterlinda dos Santos Kusther

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Kusther

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti 

(Defensor Público) - OAB:MT- 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO, proposta por ESTERLINDA 

DOS SANTOS KUSTHER em face de REINALDO KUSTHER, todos 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial (fls. 09/16).

 Juntou os documentos de fls. 17/27.

O Requerido citado apresentou contestação fls. 42.

Designada audiência restou prejudicada tendo em vista a não intimação da 

Autora fls. 50.

O processo ficou suspenso pelo prazo de 06 (seis) meses, e decorrido o 

prazo sem manifestação da Autora (fls.61).

Às fls. 62/63 o Requerido através de seu d. Patrono, requereu a extinção 

do feito sem resolução do mérito, por desídia da Autora.

Intimada a Autora a manifestar, esta compareceu na Secretaria e informou 

não ter mais interesse no prosseguimento da presente ação.

 Relatei. Fundamento e decido.

Diante da manifestação da Requerente, a ação perde sua finalidade. 

Assim, impõe-se a extinção do processo, a teor do que preceitua o art. 

485, VIII, do CPC:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII – homologar a desistência da ação”.

Pelo exposto, homologo a desistência e com fundamento no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito.

Por fim, em atenção ao pleito de fls. 32, pelo trabalho prestado nestes 

autos pelo Dr. Eduardo Pimenta de Farias, defensor dativo nomeado em 

18/01/2011, em consonância a tabela vigente da OAB/MT (fev. 2018), 

ABITRO honorários advocatícios no importe de 02 URH – R$ 1.793,01 (mil 

setecentos e noventa e três reais), com expedição imediata de certidão.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas nos termos dos artigos 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo, 

procedendo às anotações e baixas necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32032 Nr: 493-81.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdA, RAAdS, LAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Florentino dos Santos 

- OAB:2209 AL, Marlon Calvacante Silva - OAB:4875E AL

 Vistos em correição.

Considerando manifestação da representante do Ministério Público fls. 118 

e ainda manifestação da Autora fls.127, NOMEIO como defensor dativo o 

advogado CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB/MT 21.373, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

02 (dois) URH’s, ou seja, R$ 1.793,01 (hum mil e setecentos e noventa e 

três reais e um centavo) para atuar até o final do feito, no qual deverá ser 

ABERTO VISTA para manifestação, inclusive com a devolução de prazo, 

devendo ser intimado pessoalmente a manifestar acerca da certidão de 

fls. 116.

Proceda-se com a atualização do endereço da parte Autora, conforme 

fls.127.

Em seguida, vista ao Ministério Público Estadual.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33310 Nr: 296-92.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grimaldo Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 296-92.2014.811.0052 - 33310

ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Grimaldo Nascimento da Silva

CITANDO: Grimaldo Nascimento da Silva, CPF: 01448635101, RG: 

1.790.733-0 SEJSP MT, Filiação: Nair Nascimento da Silva e Bertolino Lino 

da Silva, data de nascimento: 02/07/1986, brasileiro(a), natural de Reserva 

do Cabaçal/MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Brasil, s/nº, 

Bairro: Centro, Cidade: Cotriguaçu-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO do denunciado(a/s), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem 

oferecer a presente denúncia em desfavor de Grimaldo Nascimento da 

Silva, como incurso nas sanções penais do artigo 163, § único, inciso I e 

artigo 147, caput, ambos do Código Penal e na forma do artigo 69, caput, 

do mesmo diploma legal (concurso material de infrações).

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos em correição. Defiro “in totum” a cota 

Ministerial de ref. 102, pelo que DETERMINO a citação por edital do 

acusado GRIMALDO NASCIMENTO DA SILVA, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, 

considerando que houve várias tentativas de citação (fls. 71, 83 e 99/v), 

sem sucesso. Transcorrido o prazo, VISTA ao Ministério Público para 

pugnar o que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco - MT, 13 de março de 2018.

João Batista Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 316 Nr: 120-72.1997.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ademar Santana Franco, Almir Lopes de Araújo Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Pires de Miranda, José Paulo Pires 

de Miranda, Maria Irismar Pinheiro Peixoto de Miranda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Santana Franco - 

OAB:4255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT

 Vistos, etc.

Ao autor, para dar andamento no feito no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28187 Nr: 1068-23.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:OAB/MT 9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ao autor, para dar andamento no feito no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56202 Nr: 983-32.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson da Silva Lousado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ao autor, para dar andamento no feito no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83551 Nr: 2016-86.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Vistos etc.

Em cumprimento à Carta Precatória, DESIGNO audiência para o dia 

21/02/2018, às 13h:15min.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, informando a data da solenidade ora 

aprazada.

INTIME-SE o menor infrator.

CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 75605 Nr: 476-37.2016.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANY RAIRA PEREIRA DE PAULA EI, MANOEL 

DIAS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

DIFERENÇA de diligência do Oficial de Justiça. Certifico recebimento de R$ 

657,00. Restam ainda R$ 657,00 pois regiao a ser diligenciada refere-se a 

localidade "FAZENDA MUCAMBO" sendo que e o valor correto dessa 

diligencia é de R$1314,00. Para tanto, a parte deverá acessar o site do 

TJMT e emitir a guia de diferença de diligência, e informar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 80999 Nr: 853-71.2017.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLAVIA FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIGUEITON DOGLAS RONDON DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 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 Sr ELIGUEITON DOGLAS RONDON DE 

PINHO, 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): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 77788 Nr: 1427-31.2016.811.0053

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Certifico que a requerida foi citada e apresentou contestação. Esta 

certidão ainda tem por finalidade de intimar a parte requerente para 

impugnar a contestação (réplica)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 80024 Nr: 435-36.2017.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDS, LSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223 O, Julio Cesar Moreira Silva Junior - OAB:9.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Gerson Gomes da Silva, OAB/MT 24.223 (Tel: 3622-2930 ou 98167-8267) 

como Defensor Dativo da parte requerente RONICREI RODRIGUES DA 

SILVA, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados 

de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos 

processuais praticados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000117-02.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 13 de março de 2018. À(o) Requerente Nome: JORGE DA 

SILVA MAGALHAES Endereço: Rua Dois, 42, Residencial Altos de 

Leverger, Altos do Leverger, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 Endereço: Rua Dois, 42, Residencial Altos de Leverger, Altos 

do Leverger, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000117-02.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.500,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 

Hora: 14:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: JORGE DA SILVA MAGALHAES 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: VANDERLEI 

BIANCHINI OAB: MT14453 Endereço: desconhecido REQUERIDO: VIVO 

S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: 

“Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não 

comparecer à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e 

responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), 

o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 

5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. d) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000118-84.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 13 de março de 2018. À(o) Requerente Nome: JORGE DA 

SILVA MAGALHAES Endereço: Rua Dois, 42, Residencial Altos de 

Leverger, Altos do Leverger, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000118-84.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 8.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 Hora: 14:15 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: JORGE DA SILVA 

MAGALHAES ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: 

VANDERLEI BIANCHINI OAB: MT14453 Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 010/2018

A Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito/Diretor/Unidade 

Judiciária da Comarca de São José dos quatro Marcos, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a competência do Juiz no exercício da Diretoria do Foro – 

COJE art. 52, inc V;

CONSIDERANDO a Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho 

Nacional de Justiça e o Provimento nº 05/2015, de 22 de janeiro de 2015, 

da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso que definiu a 

política institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos 

oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária e medidas 

alternativas a pena;

CONSIDERANDO ainda a Seção 32 sobre a necessidade de implementar e 

regulamentar a destinação, controle e aplicação dos valores oriundos de 

prestação pecuniária e de medidas alternativas à pena, assegurada a 

publicidade com transparência na destinação dos aludidos recursos e a 

definição das entidades beneficiadas.

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria 009/2015, datada de 05/03/2015, a qual 

designou os servidores desta comarca para comporem a equipe 

multidisciplinar para atender aos fins do provimento 05/2015-CGJ.

Art. 2º - FORMAR a nova Equipe Multidisciplinar na forma da Seção 53, 

Capítulo 7, item 7.53.2, inciso II da CNGC, assim disposta: Gilson da Silva 

Martins – Gestor Judiciário Substituto– matrícula 13700, Anne Patrícia 

Pedroso Lino – Distribuidora/Contadora – matrícula 20207 e Angela Maria 

Bravo – Assistente Social – matricula 28560, para atuarem no 

cumprimento da utilização dos recursos oriundos das penas de prestação 

pecuniária, conforme preceitua o provimento 05/2015-CGJ.

Art. 3º - Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia a E. Corregedoria 

Geral da Justiça.

São José dos Quatro Marcos, 12 de março de 2018.

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro
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EDITAL Nº. 004/2018-DF - DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES

A MMª Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos/MT, Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, 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 São José dos 

Quatro Marcos/MT.

1 - 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.

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;

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 pública deste Edital, 

sendo que o cadastro deverá ser realizado na Diretoria do Foro da 

Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, no horário das 13h00 às 

18h00.

4 - 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.

5 - 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.

6 - 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 5/2015-CGJ, 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 São José dos Quatro Marcos 

Estado de Mato Grosso, aos 12 (doze) dias do mês de março do ano de 

dois mil e dezoito (2018). Eu, Rosimeiri Delforno, Gestora Geral de 1ª 

Entrância, que o digitei e assino.

Lilian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

* Os anexos do Edital n. 004/2018-DF - Convocação de Entidades 

completos, encontram-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69429 Nr: 1022-37.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONISETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 ,CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária 

a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno, ainda, o requerido, ao pagamento 

de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o 

valor da condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os 

honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a 

Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes 

da Resolução 305/2014.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.Lilian Bartolazzi L. 

BianchiniJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72286 Nr: 2304-13.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU GONZAGA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2304-13.2016.811.0039 Código 72286

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: ELIZEU GONZAGA CORREIA

CITANDO(A, S): Denunciado(a): Elizeu Gonzaga Correia, Cpf: 

29293910144, Rg: 358.815-7 SSP MT Filiação: Luiz Gonzaga Correia e 

Maria Gomes Correia, data de nascimento: 19/01/1959, brasileiro(a), 

natural de Piacatu-SP, Endereço: ATUALMENTE EM INCERTO NÃO 
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SABIDO;

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/12/2016

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificada, de conformidade 

com despacho e com a denúncia abaixo transcrita, intimando-o, para 

responder à Acusação, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, por escrito. Nos 

termos do artigo 361 e art. 366 ambos do CPP.

RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, por intermédio da Promotora de Justiça que esta subscreve, 

vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra ELIZEU GONZAGA CORREIA, brasileiro, portador da cédula de 

identidade RG de nº 3588157, e devidamente inscrito no CPF nº 

29293910144 SSP/MT, nascido aos 19/01/1958, filho de Maria Gomes 

Correa, residente e domiciliado no Sitio Canaã, Comunidade Rural, no 

município de Vale do São Domingos/MT. Pela prática do seguinte fato 

delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de 

abril de 2016, em horário e local não determinado, nesta Consta dos 

inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de abril de 2016, em 

horário e local não determinado, nesta cidade e Comarca de São José dos 

Quatro Marcos, ELIZEU GONZAGA CORREIA, agindo com animus lucri 

faciendi, obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, ao efetuar 

pagamento a terceiro com cheque por meio fraudulento. Ressai do feito 

que, na data citada, o denunciado ELIZEU GONZAGA CORREIA comprou 

um veículo da vítima José Teixeira dos Santos Sobrinhos e, a título de 

pagamento do débito, disponibilizou àquela um cheque pré-datado com 

assinatura falsificada no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). 

Apurou-se que, após, ao tentar descontar o cheque, a vítima tomou 

conhecimento a respeito da fraude empregada pelo denunciado e, na 

sequência, não conseguiu mais entrar em contato com o increpado, uma 

vez que este mudou-se, bem como não atendia mais o telefone fornecido. 

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia ELIZEU GONZAGA CORREIA como incurso nas disposições 

constantes do art. 171, caput, Código Penal, razão pela qual requer seja a 

presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar 

resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com 

observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código 

de Processo Penal, devendo ao final ser condenado. Requer-se, por fim, a 

intimação das testemunhas arroladas a seguir para oportuna oitiva, sob as 

penas da lei.

 DESPACHO: Vistos. Ante o teor da cota ministerial de ref. 32, cite-se o 

Elizeu Gonzaga Correia VIA EDITAL para responder à acusação, por 

escrito, no prazo 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do CPP, incluído 

pela Lei 11.719/08. Decorrido in albis o referido prazo, e após certificado a 

não apresentação de defesa, verifico que essas circunstâncias ensejam 

a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos 

do Art. 366 do Código de Processo Penal. Destarte, com fundamento no 

sobredito Art. 366 do Código de Processo Penal e verificadas pelo Senhor 

Gestor a situação acima descrita, à míngua de nova conclusão, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, 

pelo prazo de 12 (doze) anos, nos termos da súmula 415 do STJ. 

Devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Eu, Vera Lúcia Borges da Silva Auxiliar Judiciaria, digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 12 de março de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77286 Nr: 978-81.2017.811.0039

 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: EDLAINE APARECIDA STORTI LANDIM PIVOTTI, 

EDMILSON JESUS STORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA, PARA COMPARECER A 

SECRETARIA DA VARA ÚNICA, PARA RETIRADA DO ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70193 Nr: 1292-61.2016.811.0039

 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: SEBASTIANA JESUINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY APARECIDO MARTINS 

FERREIRA - OAB:21095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA, PARA COMPARECER A 

SECRETARIA DA VARA ÚNICA, PARA RETIRADA DO ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50694 Nr: 548-08.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARQUILHA DA SILVA & FREITAS LTDA. - 

ME., SILVIO SEZAR GOMES BARQUILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes aos devedores. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 02 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19165 Nr: 2396-69.2008.811.0039

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DOS SANTOS & SANTOS LTDA, JOSÉ 

MARIA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT, MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - 

OAB:PROC.ESTADO, PATRICIA CAPELEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CATARINA DE M. 

BARBOSA - OAB:12.168 - MT

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes aos devedores. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 02 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20330 Nr: 483-18.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILLY GRAZIELLY FERNANDES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 Autos nº. 483-18.2009.811.0039

 Código 20330

Vistos.
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Tendo em vista o requerimento do inventariante, defiro conforme requerido 

em fls. 399, sendo que DESIGNO audiência para tentativa de conciliação 

para o dia 10 de abril de 2018, às 16h30min.

Intimem-se às partes, bem como os seus procuradores para a profícua 

realização do ato.

Notifiquem-se o Conciliador.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53753 Nr: 1529-03.2013.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL ANDRADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 Autos nº. 1529-03.2013.811.0039

Código nº. 53753

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por Consórcio 

Nacional Honda Ltda em desfavor de Vital Andrade da Silva.

A parte requerente, às fls. 113, esclarece que não possui mais interesse 

em prosseguir com o feito.

Por conseguinte, requereu a extinção do feito.

Diante do exposto, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, 

inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, e satisfeitas as custas processuais, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias.

P. R. I. C.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20341 Nr: 503-09.2009.811.0039

 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: JOSÉ RAMOS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANIRA SOUZA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 Autos nº. 503-09.2009.811.0039

Código nº. 20341

Vistos.

Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do que entenderem 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53602 Nr: 1387-96.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA TURÍBIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 AUTOS Nº 1387-96.2013.811.0039

CÓDIGO Nº 53602

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23755 Nr: 1381-94.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELITON NOBRE DA SILVA, ALICE NOBRE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO DUTRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:MT 12079

 AUTOS Nº 1381-94.2010.811.0039

CÓDIGO 23755

Vistos.

 Considerando que não foram encontrados valores a serem penhorados 

na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte executada 

figura como titular, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando bens da 

parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção do 

feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, 

do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58224 Nr: 2156-70.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINO GRAVITOL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Ante o exposto, nos termos do art. 269, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora na exordial.Outrossim, expeça-se 

ofício requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 

(seiscentos reais), junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato 

Grosso, 1ª Região, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007, do 

Conselho da Justiça Federal.Condeno a parte autora em honorários 

sucumbenciais em 10% do valor da causa, contudo sendo a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, impositiva a suspensão de 

sua exigibilidade, no prazo e nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060 /50. 

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não 

ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 12 

de fevereiro de 2018.Lilian Bartolazzi L. BianchiniJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 56555 Nr: 1375-48.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO VASCONCELOS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1375-48.2014.811.0039

CÓDIGO Nº 56555

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23146 Nr: 769-59.2010.811.0039

 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 ILÍDIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, GISELA DE ALMEIDA FACINCANI DO NASCIMENTO - 

OAB:167797-E/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED., MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 AUTOS Nº 769-59.2010.811.0039

CÓDIGO 23146

Vistos.

 Considerando a manifestação de fl. 204, HOMOLOGO A RENÚNCIA da 

exequente ao crédito excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

referente às verbas atrasadas, ao tempo em que determino que seja 

recolhido o Precatório expedido às fls. 190, bem como seja expedida 

Requisição de Pequeno Valor – RPV, no forma do art. 535, §3º, II, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54172 Nr: 1940-46.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO FRANCISCO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 1940-46.2013.811.0039

CÓDIGO 54172

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 153/170, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17084 Nr: 286-97.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SEVERINO MILLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 286-97.2008.811.0039

CÓDIGO 17084

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 331/343, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52478 Nr: 219-59.2013.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS-"C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:0, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 AUTOS Nº 219-59.2013.811.0039

CÓDIGO 52478

Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário proposto pela inventariante Hélio Matias da 

Silva em decorrência do falecimento de seu genitor Eloi Matias da Silva.

Primeiras declarações prestadas na exordial, às fls. 27/28.

Documentos carreados às fls. 32/33.

Cota ministerial sem manifestação de mérito ante a ausência de incapazes 

e interesse público à fl. 38/39.

Juntada de declaração de isenção de ITCD às fls. 52/61.

Ultimas declarações prestadas às fls. 80.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

A partilha amigável é a forma de partilha em que os herdeiros de comum 

acordo, sendo eles capazes como é o caso dos autos, formalizam os 

termos da partilha sobre a herança líquida em escritura pública ou em 

instrumento particular homologado em juízo.

 Esta modalidade do instituto da partilha está prevista no artigo 657 do 

CPC, bem como no artigo 2.015 do CC/02.

 Impende destacar que para que possa ser homologada tal partilha todos 

os herdeiros devem ser capazes, assim como devem concordar com o 

resolvido acerca da individualização dos quinhões hereditários.
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Ante aos argumentos trazidos, com fundamento no artigo 654, do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

partilha relativa ao bem deixado pelo falecido Eloi Matias da Silva, 

atribuindo aos herdeiros, na forma como posta, o bem descrito nestes 

autos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

Transitada esta em julgado, expeça-se Carta de Adjudicação fornecendo 

à parte interessada as peças necessárias e, a seguir, arquive-se com as 

baixas e anotações de praxe.

Intimem-se as Fazendas Públicas a se manifestarem sobre a presente 

homologação.

Às providências.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21186 Nr: 1374-39.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSGP, RGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, PAULO 

GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, 

MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 Autos nº. 1374-39.2009.811.0039

 Código 21186

Vistos.

Em atenção ao que foi requerido pelo Ministério Público à fl. 205, e tendo 

em vista que a parte autora possui patrono constituído nos autos, intime as 

partes para que apontem as datas e os valores pagos a título de pensão 

alimentícia, para fins de cálculo de abatimento da dívida do requerido.

Intimem-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23929 Nr: 1556-88.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA PEREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL HENRIQUE DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR FEDE

 AUTOS Nº 1556-88.2010.811.0039

CÓDIGO 23929

Vistos.

 Tendo em vista a manifestação de fl. 151/153, comunique-se a parte 

vencedora acerca da expedição de alvará judicial em nome de seu 

advogado constituído por qualquer meio de comunicação nos termos do 

art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18056 Nr: 1235-24.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDDS, ADDS, ADDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - OAB:8310B, 

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

15.675/0, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, EVERTON LEANDRO DA COSTA - 

OAB:86161/MG, FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAÚJO - 

OAB:MT-3.642-A, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 AUTOS Nº 1235-24.2008.811.0039

CÓDIGO 18056

Defiro o petitório acostado em fl. nº. 175 razão pela qual determino que 

proceda com a avaliação judicial e a penhora dos bens ali descritos.

 Com a vinda do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo igual de 05 (cinco) dias.

 Empós, intime-se o devedor para que se manifeste acerca da 

formalização da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos – MT, 12 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19165 Nr: 2396-69.2008.811.0039

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DOS SANTOS & SANTOS LTDA, JOSÉ 

MARIA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT, MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - 

OAB:PROC.ESTADO, PATRICIA CAPELEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CATARINA DE M. 

BARBOSA - OAB:12.168 - MT

 AUTOS Nº 2396-69.2008.811.0039

CÓDIGO 19165

Vistos.

 Considerando que não foram encontrados valores a serem penhorados 

na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte executada 

figura como titular, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando bens da 

parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção do 

feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, 

do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19847 Nr: 13-84.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOAVENTURA ALVES MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA O. SANTOS 

FERREIRA - OAB:MT 10.765, KAROLINE BANHOS ONTIVEROS - 

OAB:MT 11.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Autos nº. 13-84.2009.811.0039

Código nº. 19847

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por Rico 

Nutrição Animal Ltda. em desfavor de Boaventura Alves Meira.
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Indicação de bem à penhora fls. 108/111.

Bem imóvel penhorado fls. 289/294.

Autor requer alienação em leilão fl. 302.

Manifestação de terceiro interessado, possuidor do imóvel penhorado fls. 

306/307.

Acordo celebrado entre as partes fl. 314

Descumprimento de acordo fl. 316.

É o relato.

Tendo em vista que o devedor não cumpriu o acordo celebrado 

integralmente, postergo análise do pleito retro, ademais, dê-se vistas ao 

advogado do terceiro interessado para que se manifeste acerca do que 

entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77124 Nr: 904-27.2017.811.0039

 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: VILMA MARIA DE CARVALHO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 DECLARO O FEITO SANEADO.Considerando que o presente feito ainda 

pende de realização de perícia, nomeio, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação 

de assistentes técnicos.Deverá a Secretaria desta Vara agendar a data 

da perícia médica, bem como intimar o expert desta 

nomeação.Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, 

para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 

473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil.Em se 

tratando de pagamento de honorários de perito em caso de assistência 

judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela Resolução nº 305 de 

07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 248,53, podendo ser 

majorado para até 3 vezes esse valor (artigo 3º, §1º).

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75826 Nr: 632-18.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICH ALEXANDRINO LITIVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR FRANCESCHI - 

OAB:47530, FAJARDO JOSE PEREIRA FARIA - OAB:29699, LIA FARIA - 

OAB:39153

 A defesa do acusado arguiu ainda que houve erro na denúncia, tendo em 

vista que imputou ao acusado as disposições do parágrafo 2º do art. 302, 

do Código de Trânsito Brasileiro, contudo, tal dispositivo legal não era 

vigente à época dos fatos, bem como, posteriormente, foi revogado pela 

lei nº 13.281/16.Contudo, necessário esclarecer que o réu defende-se 

acerca dos fatos, sendo que a capitulação, ou ausênica dela, alegada, 

será apreciada no instante da sentença, não havendo como tal matéria ser 

considerada como preliminar.Não havendo outras preliminares, CONFIRMO 

o recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia ___.____._____, às __h___min, ocasião em que se 

tomará o depoimento das testemunhas de acusação e defesa e se 

procederá ao interrogatório dos acusados.DETERMINO:1 - Remeta-se o 

processo para o Ministério Público a fim de que proceda a correção da 

capitulação imputada ao acusado na denúncia.2 - Sirva a presente como 

Carta Precatória para oitiva das testemunhas que porventura residam em 

outras Comarcas.3 - Intime-se o réu através de seu advogado 

constituído.4 - Ciência ao Ministério Público.5 - CUMPRA-SE expedindo o 

necessário e com as cautelas de praxe.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105798 Nr: 4483-60.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCTK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos noticiando a interposição de Agravo de 

Instrumento.

Pois bem. Mantenho a decisão pelos próprios fundamentos que a 

embasaram.

Cumpra-se a intimação para audiência de conciliação designada para o dia 

04/04/2018 com a máxima urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105584 Nr: 4414-28.2017.811.0078

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEI EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA 

PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105584 Nr: 4414-28.2017.811.0078

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEI EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA 
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PALUDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência designada para a data de 04.04.2018 às 13h40min, na sede 

deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108379 Nr: 1011-17.2018.811.0078

 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: ODALICE LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTES JÚNIOR - OAB:17.550, WAYNE 

ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-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.: 99339 Nr: 1360-54.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de TATIANE MOREIRA DOS SANTOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À referência 31 a parte autora requereu a desistência da Ação nos 

termos do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 485 do CPC:

 “O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) VIII – homologar a desistência da ação”.

O § 4º do aludido dispositivo complementa:

“Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”.

Dessa forma, observa-se que o termo final para o pedido de desistência 

por parte da autora, sem a necessidade de se ouvir o requerido é a 

apresentação de contestação.

No presente não houve a apresentação da contestação.

Diante disso, não há outra medida a ser tomada que não a homologação 

do pedido de desistência formulado pela requerente, com a consequente 

extinção do feito.

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.

 RECOLHA-SE IMEDIATAMENTE o mandado de Busca e Apreensão 

expedido, independente de cumprimento.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-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.: 108324 Nr: 976-57.2018.811.0078

 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: LEONARDO SOUSA SCHECHELI, GILZAMARES DOS 

SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARGARIDA FERREIRA 

LOPES ZOMONARO - OAB:15591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o presente pedido de autorização 

judicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil e, 

assim, vai deferida a expedição do ALVARÁ pretendido, para que sua 

representante legal, Gilzamares dos Santos Sousa, promova a fixação, 

venda e administração das mencionadas 1235 sacas de soja que estão na 

Empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, tudo em favor de 

Leonardo Sousa Schecheli.Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação.CONDENO o requerente ao pagamento das custas, 

despesas e taxas judiciais, que deverão ser calculadas sobre o valor de 

venda das sacas de soja bem como deverá comprovar nos autos o 

pagamento no prazo de 10(dez) dias após a venda da sojaPor outro lado, 

transcorrido o prazo de 30(trinta) dias após a data desta sentença, não 

comprovado nos autos o pagamento das custas, despesas e taxas 

judiciais, DETERMINO que seja o requerente inscrito em Protesto caso o 

saldo do valor devedor que somados Custas Judiciais mais Taxas 

Judiciária não ultrapassem o valor de R$ 1.000,00( mil reais) consoante 

Provimento nº 88/2014 CGJ e Instrução Normativa nº 10/2014/PRES, ou 

inscrito na Dívida Ativa se o saldo valor devedor que somados Custas 

Judiciais mais Taxas Judiciária ultrapassem o valor de R$ 1.000,00,(mil 

reais) consoante Provimento nº 40 e 80/2014 CGJ e Instrução Normativa 

nº 09/2014 Pres.Expeça-se o competente Alvará.Certificado o trânsito em 

julgado, e escoado o prazo para pagamento das custas e taxas 

judiciárias, após efetuadas todas as determinações acima, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 95868 Nr: 3035-86.2016.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC 7ª VARA FEDERAL DE MATO GROSSO, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 773 de 795



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIZA LAZZERIS VEFAGO, ANTONIO 

VEFAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de redesignação da audiência formulado pelo 

advogado dos acusados, alegando que na mesma data possui outra 

audiência na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT da qual foi intimado 

anteriormente.

Em que pese à justificativa apresentada pelo causídico dos réus verifico 

que a presente missiva foi distribuída no ano de 2016 e vem se arrastando 

desde então sem efetivo cumprimento, além de se tratar de processo 

criminal no qual resta somente o interrogatório dos acusados para o fim da 

instrução, razão que é caso para indeferimento do pleito.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da defesa e mantenho a data 

aprazada para a audiência.

Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107683 Nr: 573-88.2018.811.0078

 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: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO, 

JUCELI DE JESUS MELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107683 Nr: 573-88.2018.811.0078

 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: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO, 

JUCELI DE JESUS MELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de concilição designada para a data de 04.04.2018 às 

14h40min, na sede deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108123 Nr: 817-17.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS BOVOLON, RUBIA MARCIA FRANZOI 

BOVOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO THOMÉ DE MORAES, WANDERLETE 

GUIMARÃES DE SOUZA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10%, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.Do mandado ou carta 

de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, 

tudo nos termos do § 1º do artigo 829 do CPC/2015.Não encontrado(s) 

o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código de 

Processo Civil. O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos 

termos do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de 

pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios serão 

reduzidos pela metade.Registre-se, também, a possibilidade de 

oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil 

(art. 915 do CPC).Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 

o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de 1% ao mês.Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.O exequente, por sua vez, deverá ter ciência 

de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91623 Nr: 1171-13.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANE SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR DA LUZ TECHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

RAYANE SANTOS DA SILVA, em face de NADIR DA LUZ TECHIO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Designo audiência de INTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 25/04/2018, 

16:00.

Saliente-se que em se tratando de prova oral, as testemunhas deverão 

comparecer à audiência designada independentemente de intimação e 

informar previamante à data da audiência quais testemunhas 

comparecerão na solenidade, nos termos do art. 455 do CPC.

Nos termos do art. 357, § 1º, do CPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca de eventual ajuste 

da presente decisão. Findo o prazo, a decisão se tornará estável.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 93016 Nr: 1678-71.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA DA SILVA - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação proposta por LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE, em 

face de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA - MEI, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

À referência 30 a parte autora requereu a desistência da Ação nos 

termos do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 485 do CPC:

 “O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) VIII – homologar a desistência da ação”.

O § 4º do aludido dispositivo complementa:

“Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”.

Dessa forma, observa-se que o termo final para o pedido de desistência 

por parte da autora, sem a necessidade de se ouvir o requerido é a 

apresentação de contestação.

No presente não houve a apresentação da contestação.

Diante disso, não há outra medida a ser tomada que não a homologação 

do pedido de desistência formulado pela requerente, com a consequente 

extinção do feito.

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.

 RECOLHA-SE IMEDIATAMENTE o mandado de Busca e Apreensão 

expedido, independente de cumprimento.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 80674 Nr: 515-90.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PELEGRINI & PELEGRINI LTDA ME, ÉLCIO ANTÔNIO 

PELEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835 MS

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por ELCIO ANTONIO 

PELEGRINI E PELEGRINI - ME, em face de sentença prolatada na ref. 25, 

alegando a omissão.

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, duvidosos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

Embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais é do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade ou contradição na decisão, ou omissão de 

algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

conhecidos, posto que tempestivos e houve indicação de possível 

omissão.

Alega a embargante que a sentença foi omissa no tocante ao índice e data 

de correção que deverão incidir os juros.

Pois bem.

Verifico dos autos que é caso de procedência dos embargos.

Com efeito, após uma breve análise contato que houve omissão quanto ao 

alegado.

Assim, passo neste momento a fixar o índice e data que deverão incidir os 

juros sobre a condenação.

Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no 

mérito JULGO PROCEDENTE para incluir na parte dispositiva:

Os valores da condenação em danos morais, ser corrigidos 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, 

conforme Súmula 362 do STJ, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., 

contados da data do evento danoso (Súmula 54, STJ).

 No mais, a sentença permanece como está lançada.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70241 Nr: 1748-64.2011.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO MARIANO GOMES DA SILVA, 

CLEIDIMAR DA COSTA, JULIANO BERNARDO DA SILVA, CÉSAR TADEU 

LONDERO, DAVI FRANCISCO BERNARTT, CESAR AUGUSTO OLIVEIRA, 

ROBSON MERLO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA GAIO - 

OAB:MT 14.331, DEFENSORIA PÚBLICA - SAPEZAL/MT - OAB:DEF. 

PUB., FERNANDO CESAR LOPES PIVA - OAB:176020, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARCO ANTÔNIO DE MELLO - 

OAB:11.295/MS, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:MT 18570-D

 Certifica-se para os fins de direito que impulsiono os autos para justificar 

nos termos da Certidão de ref. 133 que tendo em vista que as 

testemunhas a serem ouvidas residem em outras comarca, expediu-se 

Cartas Precatórias para os devidos fins, de modos que a audiência 

designada para o dia 16.03.2018 às 16:00h, fica prejudicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86039 Nr: 2521-70.2015.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Ribeiro Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de EDINALDO RIBEIRO LEITE, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

À referência 27 a parte autora requereu a desistência da Ação nos 

termos do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 485 do CPC:

 “O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) VIII – homologar a desistência da ação”.

O § 4º do aludido dispositivo complementa:

“Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”.

Dessa forma, observa-se que o termo final para o pedido de desistência 

por parte da autora, sem a necessidade de se ouvir o requerido é a 

apresentação de contestação.

No presente não houve a apresentação da contestação.

Diante disso, não há outra medida a ser tomada que não a homologação 

do pedido de desistência formulado pela requerente, com a consequente 

extinção do feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 
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desistência da parte autora.

 RECOLHA-SE IMEDIATAMENTE o mandado de Busca e Apreensão 

expedido, independente de cumprimento.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90597 Nr: 916-55.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBANUZIA DA SILVA, VALDIRAN JOÃO DA 

SILV A- ME, VALDIRAN JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JULIANA DA SILVA BATISTA - 

OAB:18317/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Contestação com Pedido de Reconvenção acostado à ref. 15.

Todavia, a reconvenção deve ser efetuado o recolhimento das guias de 

custas e taxas processuais em consonância com o valor da causa.

Desta forma, intime-se o requerido para que recolha as custas e taxas 

processuais, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção do 

pedido de reconvenção sem resolução do mérito.

Após, certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

ÀS providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-59.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VANDECLEI JOSE PRESTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRINCZ NUNES & BENEDARTT LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data do dia 18.04.2018 às 

14h40min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-87.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BRUNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 23.04.2018 às 

13h40min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-72.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BRUNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data: 04/06/2018 Hora: 13:00, 

na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-57.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO LIVRAMENTO SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 23.04.2018 às 

14h20min na sede deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-27.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA MODAS CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOISIANE RIQUEZA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na data 23.04.2018 às 14:40h na sede deste 

Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-94.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EUNELI JOSE CARLOS FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO DE SOUZA OAB - MT19184/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 23.04.18 às 15horas, 

na sede deste Juizado.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21542 Nr: 912-72.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Aparecido Silva, Elivelton Alves 

Mazaro, Clodomir dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Agnaldo Valdir Pires - OAB:MT/10.999-A

 Vistos.

I - Preliminarmente, considerando a informação de fl. 207v, bem como 

cópia da certidão de óbito acostadas em fls. 246/247, JULGO EXTINTA a 

punibilidade de CLODOMIR DOS SANTOS, qualificado nos autos, 

relativamente ao presente processo, com fundamento no art. 107, inciso I, 

do CP, c/c o art. 62, do CPP.

Determino a Sra. Escrivã, que sejam feitas as baixas e anotações 

necessárias, em especial junto ao cartório distribuidor.

II – Em continuidade, verifico que a despeito da certidão de tempestividade 

do recurso (fl. 213), a data de entrada do processo no órgão ministerial se 
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deu em 09/02/2015 (fl. 208-v – data que deve ser considerada para início 

da contagem do prazo - STJ 3º Turma. REsp 1278239-RJ, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, julgado em 23/10/2012 - info 507; STF 1º Turma. RHC 116061/ES 

Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 23/04/2013 - info 703) e, a apelação foi 

protocolada em 18/02/2015, ou seja, posterior aos 5 (cinco) dias para 

interposição do recurso de apelação. Nesse sentido, tendo certificado à 

Secretaria que não houve qualquer feriado suspensão do expediente 

entre os dias 10/02/2015 a 18/02/2015, revogo a decisão de fl215 e deixo 

de receber e dar seguimento ao recurso de apelação, pois proposto fora 

do prazo legal.

 III – No que tange à expedição de certidão honorária, conforme se 

depreende da sentença, em especial fl. 188v, já houve determinação para 

a expedição de certidão honorária em favor dos causídicos, devendo ser 

devidamente cumprida.

 Ciência ao Ministério Público. Intimem-se os advogados.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29110 Nr: 1563-65.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Ferreira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Matthew Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição da 

carta precatória a ser expedida para CITAÇÃO dos requeridos, na 

Comarca de Vitória - ES, juntando aos autos as guias pagas, ou 

proceda-se a retirada da Carta Precatória para distribuição, sendo que 

nesta última hipotese deverá comprovar a ditribuição, tudo no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29279 Nr: 1654-58.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Damião Luzatto Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Matthew Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição da 

carta precatória a ser expedida para CITAÇÃO dos requeridos, na 

Comarca de Vitória - ES, juntando aos autos as guias pagas, ou 

proceda-se a retirada da Carta Precatória para distribuição, sendo que 

nesta última hipotese deverá comprovar a ditribuição, tudo no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29107 Nr: 1561-95.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Matthew Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição da 

carta precatória a ser expedida para CITAÇÃO dos requeridos, na 

Comarca de Vitória - ES, juntando aos autos as guias pagas, ou 

proceda-se a retirada da Carta Precatória para distribuição, sendo que 

nesta última hipotese deverá comprovar a ditribuição, tudo no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29109 Nr: 1562-80.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilson da Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Matthew Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição da 

carta precatória a ser expedida para CITAÇÃO dos requeridos, na 

Comarca de Vitória - ES, juntando aos autos as guias pagas, ou 

proceda-se a retirada da Carta Precatória para distribuição, sendo que 

nesta última hipotese deverá comprovar a ditribuição, tudo no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11388 Nr: 139-95.2011.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Cimasa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:, Sérvio Túlio de Barros - OAB:14.258-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição da 

carta precatória a ser expedida para INTIMAÇÃO do requerido, na 

Comarca de Porto dos Gaúchos - MT, juntando aos autos as guias pagas, 

ou proceda-se a retirada da Carta Precatória para distribuição, sendo que 

nesta última hipotese deverá comprovar a ditribuição, tudo no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30613 Nr: 323-07.2018.811.0094

 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: CdSB, SAB, WAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que este Magistrado foi designado para responder 

cumulativamente a Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, conforme decisão 

proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso nos autos do expediente n.º 

0020995-27.2018.811.0000, no dia 09 de março de 2018, promovo a 

readequação de pauta e REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o 

dia 03 de abril de 2018 às 09:30 horas.

Intime-se.

Cumpra-se conforme antes determinado.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28632 Nr: 1301-18.2017.811.0094

 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: TEREZA JESUS DOS SANTOS TUNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:MT/13.218-B, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que proceda ao pagamento das guias de distribuição das 

CARTAS PRECATÓRIAS expedidas nos autos, para as Comarca de Sinop 

- MT e Juara-MT, visando a intimação dos herdeiros, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27024 Nr: 390-06.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTARELO TERRAPLANAGEM LTDA - ME, 

Claudino Martarelo, ADINALDO COSTA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daline Bueno Fernandes - 

OAB:MT/15.847, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - OAB:18584, Sirlene de 

Jesus Bueno - OAB:6697/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição da 

carta precatória a ser expedida para CITAÇÃO do requerido, na Comarca 

de Colider - MT, juntando aos autos as guias pagas, ou proceda-se a 

retirada da Carta Precatória para distribuição, sendo que nesta última 

hipotese deverá comprovar a ditribuição, tudo no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30015 Nr: 2065-04.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON DE MORAIS MARANGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066/ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12529/ES

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que proceda ao pagamento da guia de distribuição da 

carta precatória a ser expedida para CITAÇÃO dos requeridos, na 

Comarca de Vitória - ES, juntando aos autos as guias pagas, ou 

proceda-se a retirada da Carta Precatória para distribuição, sendo que 

nesta última hipotese deverá comprovar a ditribuição, tudo no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27475 Nr: 652-53.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamplona Comércio de Imóveis e Materiais de 

Construção Ltda - EPP, Bruno Tavares de Oliveira, Paulo Cezar de Paula, 

Elenice Donizete Ribeiro de Paula, Luciano Souza Fales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8.247-B, Manoela de São José Ramos - OAB:21.250-O, Marcelo 

Huck Junior - OAB:MT/17.976, Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 Impulsiono o presente feito, para intimação da parte executada, na 

pessoa de seu advogado, para comparecer nesta secretaria da Vara 

Única de Tabaporã para assinatura do termo de penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25415 Nr: 511-68.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamplona Comércio de Imóveis e Materiais de 

Construção Ltda - EPP, Luciano Souza Fales, Paulo Cezar de Paula, 

Elenice Donizete Ribeiro de Paula, Bruno Tavares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - OAB:21.250-O, 

Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, Ricardo Luiz Huck - 

OAB:5651/MT

 Impulsiono o presente feito, para intimação da parte executada, na 

pessoa de seu advogado, para comparecer nesta secretaria da Vara 

Única de Tabaporã para assinatura do termo de penhora, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7726 Nr: 655-91.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Acacio Barros, Maria Botelho Barros, Vilma 

Teresinha Pedra Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar de Oliveira, Cleidice Oliveira, 

Sebastião Aparecido Nogueira, Catarina Maria Marques, Diomar Guazi, 

Luzia Rorato Guazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Oliveira Guimarães - 

OAB:MT/ 4.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Jucelina Diniz - OAB:12372/PR

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20561 Nr: 850-66.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Carlos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Foi requerida a citação por Edital do(s) Executado(s), tendo em 

vista que não foi encontrado em seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, 

sendo que, segundo informações, está em lugar incerto. (...) “ A citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, não restando esgotados os meios de localização dos 

executados, nem mesmo constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada 

pela parte exequente, determino seja realizada busca de endereços via 

BACENJUD com a consequente expedição de citação nos endereços 

alavancados. Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) 

seja(m) o(s) mesmo(s), determino a citação via edital. Após, ultrapassado 

todas essas etapas, vistas ao Exequente. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22862 Nr: 774-71.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Luiz Lemanski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Logo, não restando esgotados os meios de localização dos 

executados, nem mesmo constando nos autos informações que estes se 
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encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada 

pela parte exequente, determino seja realizada busca de endereços via 

BACENJUD com a consequente expedição de citação nos endereços 

alavancados. Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) 

seja(m) o(s) mesmo(s), determino a citação via edital. Após, ultrapassado 

todas essas etapas, vistas ao Exequente. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7733 Nr: 657-61.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos, Carlos 

Claudino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Sem prejuízo, quanto ao pedido de restituição dos bens, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste quanto ao certificado às fls. 500/verso, 

na qual consta o cumprimento da ordem de restituição.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9324 Nr: 231-44.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuel Pereira da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juderly Soares Varella 

Júnior - OAB:7298/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, 

para o fim de absolver EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO quanto à 

acusação de prática do delito previsto art. 155, § 4º, I (rompimento de 

obstáculo) e IV (concurso de pessoas), e art. 288, caput, ambos do 

Código Penal, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.4. Disposições FinaisComunique-se ao Instituto de 

Identificação da presente sentença absolutória, informando-lhe o número 

do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que deu origem 

a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC).Cumpra-se o Art. 

1.387 da CNGC que aduz: “Na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”.De acordo com 

a Tabela XIX da OAB/MT, fixo proporcionalmente em 05 (cinco) URHs os 

honorários do D. Causídico nomeado às fls. 324. EXPEÇA-SE a 

competente certidão.Após o trânsito em julgado, remeta ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11604 Nr: 345-12.2011.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Avelaneda Milani Florentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Bett - OAB:277429/SP, 

FELIPE ANDRES ACEVETO IBANEZ - OAB:, José Martins - 

OAB:SP/84.314, Jucelino Adson de Souza Filho - OAB:122345-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de busca de endereço da parte nos termos do artigo 319, 

§1º do CPC.

 Proceda à busca de endereços do(s) executado(s) via BACENJUD e 

INFOJUD.

 Com o aporte da resposta, proceda-se à citação do(s) executado(s).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20621 Nr: 908-69.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Gonçalves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que este Magistrado foi designado para responder 

cumulativamente a Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, conforme decisão 

proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso nos autos do expediente n.º 

0020995-27.2018.811.0000, no dia 09 de março de 2018, promovo a 

readequação de pauta e REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o 

dia 19 de abril de 2018 às 15:30 horas.

Intime-se.

Cumpra-se conforme antes determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21127 Nr: 490-97.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli de Goes Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., 

Décio Apolinário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO ao 

VALOR da CAUSA apresentada pelo requerido em preliminar de 

contestação, para fins de DETERMINAR que a requerente PROCEDA com a 

adequação do valor da presente causa, atentando-se ao valor atribuído a 

causa principal, contra a qual se insurge. Sendo assim, INTIME-SE a 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA O 

RECOLHIMENTO do remanescente inerente as custas judiciais, sob pena 

de extinção e arquivamento da ação.No mais, em atenção ao certificado 

às fls. 112, tem-se que com o comparecimento espontâneo do requerido 

nos autos restou superada a falta de citação, motivo pelo qual, determino 

que seja recolhida a carta precatória expedida às fls. 61, independente de 

cumprimento.Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23638 Nr: 301-51.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egmar Roque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito de Jesus Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro a expedição de ofícios às concessionárias, contudo determino 

busca de endereço de Joselito de Jesus Melo nos termos do artigo 319, 
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§1º do CPC.

Proceda à busca de endereços do(s) requerido(s) via BACENJUD e 

INFOJUD.

Com o aporte da resposta, proceda-se à citação do(s) executado(s).

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9369 Nr: 251-35.2009.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Areia Madeiras Ltda - EPP, Nereu Luiz 

Volkweis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, 

Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 Vistos.

Considerando-se que este Magistrado foi designado para responder 

cumulativamente a Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, conforme decisão 

proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso nos autos do expediente n.º 

0020995-27.2018.811.0000, no dia 09 de março de 2018, promovo a 

readequação de pauta e REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o 

dia 03 de abril de 2018 às 17h30min.

Intime-se.

Cumpra-se conforme antes determinado.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22298 Nr: 371-05.2014.811.0094

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A CIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia da Silva Rodrigues, Ednilson Antonio 

Melozzi, Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos Maronezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Marcelo Delmanto Bouchabki - OAB:146774/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/O, 

José Renato de Oliveira Silva - OAB:6557

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, considerando o decurso do prazo de suspensão 

ocorrido nos autos em apenso, para se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20308 Nr: 599-48.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, 

para o fim de ABSOLVER JOSÉ ROBERTO LARANJA, já qualificado, o que 

faço com fulcro nos art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela 

insuficiência de provas produzidas na esfera judicial.4. PROVIDÊNCIAS 

FINAISCom o trânsito em julgado da presente sentença, comunique-se ao 

Instituto de Identificação da presente sentença absolutória, informando-lhe 

o número do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que 

deu origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 da 

CNGC).Cumpra-se o Art. 1.387 da CNGC que aduz: “Na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato”.Arbitro a título de honorários advocatícios, conforme tabela XIX 

da OAB/MT, o valor proporcional ao período da atuação, correspondente a 

08 (oito) URHs, por ter sido o D. Causídico Geraldino Viana da Silva 

nomeado após a apresentação da defesa preliminar, quando já havia 

ocorrido a primeira audiência instrutória, conforme tabela XIX da OAB/MT, 

determinando a expedição de competente certidão de honorários.Com o 

trânsito em julgado e, cumpridas as providências alhures, fica desde já 

autorizado o arquivamento do feito.Publique-se. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10544 Nr: 167-97.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar de Souza Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Destarte, trazendo os ensinamentos ao caso concreto, tem-se que a 

pena concreta aplicada 08 (oito) meses de detenção, levando-se o prazo 

prescricional para 3 (três) anos, nos moldes do Artigo 109, V, do CP. 

Considerando que o recebimento da denuncia se deu em 09/02/2007 (fls. 

52), com a publicação da sentença condenatória se dando em 14/11/2017 

(art. 389 CPP), ou seja, transcorrido o prazo superior aos 3 (três) anos, 

tem-se que houve a ocorrência da prescrição punitiva estatal, na sua 

forma retroativa, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade em 

favor do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. “Ex 

positis”, considerando que em relação ao delito pelo qual o réu foi 

condenado ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, na sua forma retroativa, subsumindo-se tais ocorrências ao 

disposto no art. 109 e 110, §1º do Código Penal pátrio, e com fundamento 

no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO, com 

permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE do réu ADEMAR DE SOUZA BRAGA, pelo advento da 

Prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa, a fim 

de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos.Comunique-se ao 

Instituto de Identificação da presente sentença, informando-lhe o número 

do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que dera 

origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC).Cumpra-se o 

Art. 1.387 da CNGC que aduz: “Na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”.Ciência ao 

Ministério Público. Transitada esta em julgado, encaminhem os presentes 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22462 Nr: 505-32.2014.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas José Franco Bernardes - 

OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - OAB:21.250-O, 

Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, Ricardo Luiz Huck - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de Embargos a Execução, que Harold Borchardt e Inês Terezinha 

Borchardt move em desfavor Banco do Brasil S/A.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 220/221 as partes 

entabularam acordo, pugnando pela sua homologação e consequente 

extinção do feito com resolução do mérito.

 É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me, apenas, homologar o presente ajuste entabulado às fls. 

220/221.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre os requerente(s) Harold Borchardt e 

Inês Terezinha Borchardt e requerido(s) Banco do Brasil S/A.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.
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Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Considerando-se que as partes renunciaram o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se os autos ao arquivo, com 

baixa nos registros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21648 Nr: 1018-34.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPX-HdCdB, SDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT, Drielli Cristina Lopes dos Santos - OAB:390.872, 

Elaine Cristina Vilela Borges Melo - OAB:SP/201.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 As partes informam a realização de acordo e pedem a suspensão do 

processo até o seu integral cumprimento, fls. 60/61.

 Nos termos do art. 922 do CPC, determino a suspensão do processo pelo 

prazo deferido pelo credor para que o devedor cumpra a avença, ou seja, 

até 10/04/2018.

 Findo esse prazo, fica o credor desde já intimado a dar prosseguimento 

ao feito em cinco dias, sob pena de extinção, pelo pagamento.

 Os autos deverão permanecer em cartório até o integral cumprimento da 

obrigação.

 Intime-se.

Após decorrido prazo, faça-me concluso os autos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12062 Nr: 61-67.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de transcurso de prazo sem atendimento pela 

parte, intime-se pessoalmente a parte autora para que dê andamento no 

feito e requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

 Ressalta-se que deve a exequente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11143 Nr: 765-51.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Luis Roberto Jorge, Sônia 

Maria Ferro Jorge, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barros - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas José Franco 

Bernardes - OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - 

OAB:21.250-O, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, Ricardo Luiz 

Huck - OAB:5651/MT

 As partes informam a realização de acordo e pedem a suspensão do 

processo até o seu integral cumprimento, fls. 192/197.

 Nos termos do arts. 922 do CPC, determino a suspensão do processo 

pelo prazo deferido pelo credor para que o devedor cumpra a avença, ou 

seja, até 20/04/2028.

 Findo esse prazo, fica o credor desde já intimado a dar prosseguimento 

ao feito em cinco dias, sob pena de extinção, pelo pagamento.

 Os autos deverão permanecer em cartório até o integral cumprimento da 

obrigação.

 Após decorrido prazo, faça-me concluso os autos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11142 Nr: 764-66.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Vilibaldo João Schneider, 

Inês Terezinha Borchardt, Hirda Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barros - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas José Franco 

Bernardes - OAB:8247-B/MT, Manoela de São José Ramos - 

OAB:21.250-O, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976, Ricardo Luiz 

Huck - OAB:5651/MT

 As partes informam a realização de acordo e pedem a suspensão do 

processo até o seu integral cumprimento, fls. 100/104.

 Nos termos do art. 922 do CPC, determino a suspensão do processo pelo 

prazo deferido pelo credor para que o devedor cumpra a avença, ou seja, 

até 20/04/2028.

 Findo esse prazo, fica o credor desde já intimado a dar prosseguimento 

ao feito em cinco dias, sob pena de extinção, pelo pagamento.

 Os autos deverão permanecer em cartório até o integral cumprimento da 

obrigação.

 Intime-se.

Após decorrido prazo, faça-me concluso os autos para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8461 Nr: 105-28.2008.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Leonardo de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS ESPINOLA 

- OAB:74334

 Vistos etc.

Em que pese tenha o denunciado constituído patrono às fls. 225/226, 

tem-se que este deixou transcorrer o prazo legal sem apresentação das 

razões inerente ao recurso em sentido estrito interposto pelo acusado, 

consoante certificado às fls. 243, sendo assim, INTIME-SE o Dr. Geraldino 

Viana da Silva, advogado militante nesta comarca, para apresentar as 

razões do recurso, no prazo legal.

 Desde já arbitro os honorários advocatícios no valor de 04 (quatro) URH, 

nos termos da tabela da OAB/MT. Após as razões expeça-se certidão dos 

honorários.

 Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para 

apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

Ultimadas estas providências, remetam os autos ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11851 Nr: 590-23.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adroaldo Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Destarte, trazendo os ensinamentos ao caso concreto, tem-se que a 

pena concreta aplicada 02 (dois) anos de reclusão, levando-se o prazo 

prescricional para 4 (quatro) anos, nos moldes do Artigo 109, V, do CP. 

Considerando que o recebimento da denuncia se deu em 14/02/2012 (fls. 

86), com a publicação da sentença condenatória se dando em 16/11/2017 

(art. 389 CPP), ou seja, transcorrido o prazo superior aos 4 (quatro) anos, 

tem-se que houve a ocorrência da prescrição punitiva estatal, na sua 

forma retroativa, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade em 

favor do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. “Ex 

positis”, considerando que em relação ao delito pelo qual o réu foi 
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condenado ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, na sua forma retroativa, subsumindo-se tais ocorrências ao 

disposto no art. 109 e 110, §1º do Código Penal pátrio, e com fundamento 

no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, DECLARO, com 

permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a EXTINÇÃO DE 

PUNIBILIDADE do réu ADROALDO RIBEIRO BORGES, pelo advento da 

Prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa, a fim 

de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos.Comunique-se ao 

Instituto de Identificação da presente sentença, informando-lhe o número 

do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que dera 

origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC).Cumpra-se o 

Art. 1.387 da CNGC que aduz: “Na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”.Ciência ao 

Ministério Público. Transitada esta em julgado, encaminhem os presentes 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27853 Nr: 873-36.2017.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Ante o exposto, DECRETO o Divórcio dos requerentes, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, com fundamento no artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional 

nº 66/2010, devendo a requerente voltar a usar o nome de solteira ANA 

PAULA DOURADOS.Os bens descritos no acordo se dará nos moldes do 

disposto em fl. 71/73, expedindo-se a certidão necessária para registro 

nos órgãos competentes. Por fim, o acordo entabulado em fls. 69/75 faz 

parte, naquilo que compatível, da presente sentença, homologando-se 

para que surta os efeitos requeridos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

Processo com Resolução do Mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 

III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. IV – PROVIDÊNCIAS FINAISAs 

custas serão arcadas no importe de 50% para cada parte, devendo-se à 

contadoria proceder ao cálculo, intimando-se as partes para pagamento, 

podendo ser parcelado em 6 (seis) vezes, nos termos do artigo 98, §6º do 

CPC. Expeça-se o mandado para a averbação do divórcio no Registro Civil 

das Pessoas Naturais, bem como os demais atos necessários ao 

cumprimento do acordo. Por fim, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, arquivem-se estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26990 Nr: 376-22.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Borges dos Santos - ME, Janaina Michele 

Borges Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de busca de endereço da parte nos termos do artigo 319, 

§1º do CPC.

 Proceda à busca de endereços do(s) executado(s) via BACENJUD e 

INFOJUD.

 Com o aporte da resposta, proceda-se à citação do(s) executado(s).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28098 Nr: 1027-54.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DONZELLI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que este Magistrado foi designado para responder 

cumulativamente a Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, conforme decisão 

proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso nos autos do expediente n.º 

0020995-27.2018.811.0000, no dia 09 de março de 2018, promovo a 

readequação de pauta e REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o 

dia 19 de abril de 2018 às 15:00 horas.

Intime-se.

Cumpra-se conforme antes determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21284 Nr: 651-10.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Vieira dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que este Magistrado foi designado para responder 

cumulativamente a Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, conforme decisão 

proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso nos autos do expediente n.º 

0020995-27.2018.811.0000, no dia 09 de março de 2018, promovo a 

readequação de pauta e REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o 

dia 19 de abril de 2018 às 16:00 horas.

Intime-se.

Cumpra-se conforme antes determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26582 Nr: 115-57.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Moreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Preliminarmente, concedo ao requerente o prazo de 10 (dez) 

dias para a juntada do substabelecimento. No mais, HOMOLOGO a 

desistência das oitivas das testemunhas requeridas em fl. 47, restando a 

instrução apenas no que tange a perícia médica. Aguarde-se a realização 

da perícia médica, após a juntada dos laudos, abra-se vistas às partes 

para apresentação de Memoriais Finais escritos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24777 Nr: 128-90.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Ribeiro dos Santos, PAULA P. GOMES 

S. R. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de busca de endereço da parte nos termos do artigo 319, 

§1º do CPC.

 Proceda à busca de endereços do(s) executado(s) via BACENJUD e 

INFOJUD.
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 Com o aporte da resposta, proceda-se à citação do(s) executado(s).

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3861 Nr: 738-44.2005.811.0094

 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: Célia da Silva Rodrigues, Ednilson Antonio Melozzi, 

Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos Maronezzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Roberto Pulzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane dos Santos Silva - 

OAB:17824-O, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:5425-B/MT, Fernanda 

Gavioli Fachini - OAB:11032, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - 

OAB:3225/O, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557/O, LUIS 

FELIPE MEDINA MEDINA FERREIRA - OAB:15546, Mateus Menegon - 

OAB:MT/11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Danilo Shindi Yamakishi - OAB:SP/288.942, João 

Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, Victor Augusto 

Portela - OAB:SP/337.194

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, considerando o decurso do prazo de suspensão, para 

se manifestarem no prazo legal, bem como, acerca do ofício de fls. 1033, 

informando realização de audiência instrutória para o dia 03/05/2018, ás 

14:30, na Segunda Vara da Comarca de Sinop-MT.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62000 Nr: 447-45.2018.811.0108

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: RODRIGO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 8.3.1.1 do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar o(a) advogado(a) da parte autora, 

Dr(a)Jhonathan Antunes Paulu, OAB/20766, para que, no prazo de 10 

(dez) dias,apresente a planilha com demonstrativo de cálculo com a 

atualização do valor a ser restituído pelo Funajuris com correção 

monetária, nos termos da Instrução Normativa n. 02/2011.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59344 Nr: 1951-23.2017.811.0108

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE PIACENTINI COZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença ajuizada pelo requerente 

indicado na inicial, em face de YMPACTOS COMERCIAL LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, visando a declaração de valor devido 

à requerente e habilitação de valores na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, movida pelo Ministério Público Estadual, como 

substituto processual, em face de Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE) 

e seus sócios pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – Estado do 

Acre.

Os autos vieram conclusos.

 Pois bem.

 Legitimo o ingresso da presente ação neste Juízo, uma vez que proferida 

sentença em ação coletiva a qual carece de comprovação de titularidade e 

liquidação para apuração do quantum devido, esta deve ser realizada no 

Juízo do domicílio do autor, independentemente de onde tenha sido o título 

(sentença) originado, eis que trata-se de ação coletiva.

 Por outro lado, em razão da natureza da demanda, há necessidade de a 

parte informar ao Juízo: a data de ingresso na rede e a que título (partner, 

divulgador AdFamily, divulgador AdCentral), bem como as datas e valores 

pagos e recebidos enquanto permaneceu na rede, declinando, inclusive, a 

que título os referidos valores foram pagos e recebidos, juntando, para 

tanto os extratos comprobatórios, bem, ainda, quantas contas VOIP 

Telexfree foram ativadas e quantas serão restituídas aos devedores e, 

por fim, apresentando memória de cálculos, a qual deverá observar, com 

rigor, tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva da sentença 

proferida na ação coletiva, no item B e seus subitens, inclusive no que diz 

respeito às deduções (subitens “B4 e B5”) e forma de atualização 

(subitens “B5 e B6”).

 Ademais, verifico que embora tenha a autora apresentado requerimento 

de Justiça Gratuita, não juntou a declaração de hipossuficiência, deverá 

comprovar satisfatoriamente a situação de hipossuficiência (por meio de 

contracheque, extratos bancários, declaração de IRPF), nos termos do 

artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

 Feito estas considerações, imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos 

termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, determino ao Autor que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, do NCPC) nos 

seguintes termos:

 a) Comprovar satisfatoriamente a situação de hipossuficiência (por meio 

de contracheque, extratos bancários, declaração de IRPF), nos termos do 

artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50, OU promova o recolhimento 

das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial;

 b) apresente memória de cálculos, na qual seja observado, com rigor, 

tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva da sentença coletiva, no 

item B e seus subitens, inclusive no que diz respeito às deduções 

(subitens “B4 e B5”) e forma de atualização (subitens “B5 e B6”);

c) junte cópias dos comprovantes de pagamentos das contas (boletos 

bancários, extratos de bancos comprovando o pagamento de valores, 

print das telas do back office, se tiver, logins das contas , e-mail enviados 

à empresa com dados das contas.

 Não cumpridas as determinações acima, no prazo assinalado, voltem-me 

os autos conclusos para sentença de indeferimento da inicial.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59152 Nr: 1825-70.2017.811.0108

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GRAFETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença ajuizada pelo requerente 

indicado na inicial, em face de YMPACTOS COMERCIAL LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, visando a declaração de valor devido 

à requerente e habilitação de valores na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, movida pelo Ministério Público Estadual, como 

substituto processual, em face de Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE) 

e seus sócios pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – Estado do 

Acre.

Os autos vieram conclusos.

 Pois bem.

 Legitimo o ingresso da presente ação neste Juízo, uma vez que proferida 

sentença em ação coletiva a qual carece de comprovação de titularidade e 

liquidação para apuração do quantum devido, esta deve ser realizada no 

Juízo do domicílio do autor, independentemente de onde tenha sido o título 

(sentença) originado, eis que trata-se de ação coletiva.

 Por outro lado, em razão da natureza da demanda, há necessidade de a 
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parte informar ao Juízo: a data de ingresso na rede e a que título (partner, 

divulgador AdFamily, divulgador AdCentral), bem como as datas e valores 

pagos e recebidos enquanto permaneceu na rede, declinando, inclusive, a 

que título os referidos valores foram pagos e recebidos, juntando, para 

tanto os extratos comprobatórios, bem, ainda, quantas contas VOIP 

Telexfree foram ativadas e quantas serão restituídas aos devedores e, 

por fim, apresentando memória de cálculos, a qual deverá observar, com 

rigor, tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva da sentença 

proferida na ação coletiva, no item B e seus subitens, inclusive no que diz 

respeito às deduções (subitens “B4 e B5”) e forma de atualização 

(subitens “B5 e B6”).

 Ademais, verifico que embora tenha a autora apresentado requerimento 

de Justiça Gratuita, não juntou a declaração de hipossuficiência, deverá 

comprovar satisfatoriamente a situação de hipossuficiência (por meio de 

contracheque, extratos bancários, declaração de IRPF), nos termos do 

artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

 Feito estas considerações, imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos 

termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, determino ao Autor que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, do NCPC) nos 

seguintes termos:

 a) Comprovar satisfatoriamente a situação de hipossuficiência (por meio 

de contracheque, extratos bancários, declaração de IRPF), nos termos do 

artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50, OU promova o recolhimento 

das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial;

 b) apresente memória de cálculos, na qual seja observado, com rigor, 

tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva da sentença coletiva, no 

item B e seus subitens, inclusive no que diz respeito às deduções 

(subitens “B4 e B5”) e forma de atualização (subitens “B5 e B6”);

c) junte cópias dos comprovantes de pagamentos das contas (boletos 

bancários, extratos de bancos comprovando o pagamento de valores, 

print das telas do back office, se tiver, logins das contas , e-mail enviados 

à empresa com dados das contas.

 Não cumpridas as determinações acima, no prazo assinalado, voltem-me 

os autos conclusos para sentença de indeferimento da inicial.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59287 Nr: 1905-34.2017.811.0108

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCR, Eloiza Coser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença ajuizada pelo requerente 

indicado na inicial, em face de YMPACTOS COMERCIAL LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, visando a declaração de valor devido 

à requerente e habilitação de valores na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, movida pelo Ministério Público Estadual, como 

substituto processual, em face de Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE) 

e seus sócios pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – Estado do 

Acre.

Os autos vieram conclusos.

 Pois bem.

 Legitimo o ingresso da presente ação neste Juízo, uma vez que proferida 

sentença em ação coletiva a qual carece de comprovação de titularidade e 

liquidação para apuração do quantum devido, esta deve ser realizada no 

Juízo do domicílio do autor, independentemente de onde tenha sido o título 

(sentença) originado, eis que trata-se de ação coletiva.

 Por outro lado, em razão da natureza da demanda, há necessidade de a 

parte informar ao Juízo: a data de ingresso na rede e a que título (partner, 

divulgador AdFamily, divulgador AdCentral), bem como as datas e valores 

pagos e recebidos enquanto permaneceu na rede, declinando, inclusive, a 

que título os referidos valores foram pagos e recebidos, juntando, para 

tanto os extratos comprobatórios, bem, ainda, quantas contas VOIP 

Telexfree foram ativadas e quantas serão restituídas aos devedores e, 

por fim, apresentando memória de cálculos, a qual deverá observar, com 

rigor, tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva da sentença 

proferida na ação coletiva, no item B e seus subitens, inclusive no que diz 

respeito às deduções (subitens “B4 e B5”) e forma de atualização 

(subitens “B5 e B6”).

 Ademais, verifico que embora tenha a autora apresentado requerimento 

de Justiça Gratuita, não juntou a declaração de hipossuficiência, deverá 

comprovar satisfatoriamente a situação de hipossuficiência (por meio de 

contracheque, extratos bancários, declaração de IRPF), nos termos do 

artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

 Feito estas considerações, imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos 

termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, determino ao Autor que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, do NCPC) nos 

seguintes termos:

 a) Comprovar satisfatoriamente a situação de hipossuficiência (por meio 

de contracheque, extratos bancários, declaração de IRPF), nos termos do 

artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50, OU promova o recolhimento 

das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial;

 b) apresente memória de cálculos, na qual seja observado, com rigor, 

tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva da sentença coletiva, no 

item B e seus subitens, inclusive no que diz respeito às deduções 

(subitens “B4 e B5”) e forma de atualização (subitens “B5 e B6”);

c) junte cópias dos comprovantes de pagamentos das contas (boletos 

bancários, extratos de bancos comprovando o pagamento de valores, 

print das telas do back office, se tiver, logins das contas , e-mail enviados 

à empresa com dados das contas.

 Não cumpridas as determinações acima, no prazo assinalado, voltem-me 

os autos conclusos para sentença de indeferimento da inicial.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59339 Nr: 1946-98.2017.811.0108

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO GONÇALVES GOMES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença ajuizada pelo requerente 

indicado na inicial, em face de YMPACTOS COMERCIAL LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, visando a declaração de valor devido 

à requerente e habilitação de valores na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, movida pelo Ministério Público Estadual, como 

substituto processual, em face de Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE) 

e seus sócios pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – Estado do 

Acre.

Os autos vieram conclusos.

 Pois bem.

 Legitimo o ingresso da presente ação neste Juízo, uma vez que proferida 

sentença em ação coletiva a qual carece de comprovação de titularidade e 

liquidação para apuração do quantum devido, esta deve ser realizada no 

Juízo do domicílio do autor, independentemente de onde tenha sido o título 

(sentença) originado, eis que trata-se de ação coletiva.

 Por outro lado, em razão da natureza da demanda, há necessidade de a 

parte informar ao Juízo: a data de ingresso na rede e a que título (partner, 

divulgador AdFamily, divulgador AdCentral), bem como as datas e valores 

pagos e recebidos enquanto permaneceu na rede, declinando, inclusive, a 

que título os referidos valores foram pagos e recebidos, juntando, para 

tanto os extratos comprobatórios, bem, ainda, quantas contas VOIP 

Telexfree foram ativadas e quantas serão restituídas aos devedores e, 

por fim, apresentando memória de cálculos, a qual deverá observar, com 

rigor, tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva da sentença 

proferida na ação coletiva, no item B e seus subitens, inclusive no que diz 

respeito às deduções (subitens “B4 e B5”) e forma de atualização 

(subitens “B5 e B6”).

 Ademais, verifico que embora tenha a autora apresentado requerimento 

de Justiça Gratuita, não juntou a declaração de hipossuficiência, deverá 

comprovar satisfatoriamente a situação de hipossuficiência (por meio de 
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contracheque, extratos bancários, declaração de IRPF), nos termos do 

artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

 Feito estas considerações, imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos 

termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, determino ao Autor que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, do NCPC) nos 

seguintes termos:

 a) Comprovar satisfatoriamente a situação de hipossuficiência (por meio 

de contracheque, extratos bancários, declaração de IRPF), nos termos do 

artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50, OU promova o recolhimento 

das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial;

 b) apresente memória de cálculos, na qual seja observado, com rigor, 

tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva da sentença coletiva, no 

item B e seus subitens, inclusive no que diz respeito às deduções 

(subitens “B4 e B5”) e forma de atualização (subitens “B5 e B6”);

c) junte cópias dos comprovantes de pagamentos das contas (boletos 

bancários, extratos de bancos comprovando o pagamento de valores, 

print das telas do back office, se tiver, logins das contas , e-mail enviados 

à empresa com dados das contas.

 Não cumpridas as determinações acima, no prazo assinalado, voltem-me 

os autos conclusos para sentença de indeferimento da inicial.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59340 Nr: 1947-83.2017.811.0108

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXCIEL FERNANDES DAL PONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença ajuizada pelo requerente 

indicado na inicial, em face de YMPACTOS COMERCIAL LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, visando a declaração de valor devido 

à requerente e habilitação de valores na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, movida pelo Ministério Público Estadual, como 

substituto processual, em face de Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE) 

e seus sócios pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – Estado do 

Acre.

Os autos vieram conclusos.

 Pois bem.

 Legitimo o ingresso da presente ação neste Juízo, uma vez que proferida 

sentença em ação coletiva a qual carece de comprovação de titularidade e 

liquidação para apuração do quantum devido, esta deve ser realizada no 

Juízo do domicílio do autor, independentemente de onde tenha sido o título 

(sentença) originado, eis que trata-se de ação coletiva.

 Por outro lado, em razão da natureza da demanda, há necessidade de a 

parte informar ao Juízo: a data de ingresso na rede e a que título (partner, 

divulgador AdFamily, divulgador AdCentral), bem como as datas e valores 

pagos e recebidos enquanto permaneceu na rede, declinando, inclusive, a 

que título os referidos valores foram pagos e recebidos, juntando, para 

tanto os extratos comprobatórios, bem, ainda, quantas contas VOIP 

Telexfree foram ativadas e quantas serão restituídas aos devedores e, 

por fim, apresentando memória de cálculos, a qual deverá observar, com 

rigor, tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva da sentença 

proferida na ação coletiva, no item B e seus subitens, inclusive no que diz 

respeito às deduções (subitens “B4 e B5”) e forma de atualização 

(subitens “B5 e B6”).

 Ademais, verifico que embora tenha a autora apresentado requerimento 

de Justiça Gratuita, não juntou a declaração de hipossuficiência, deverá 

comprovar satisfatoriamente a situação de hipossuficiência (por meio de 

contracheque, extratos bancários, declaração de IRPF), nos termos do 

artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

 Feito estas considerações, imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos 

termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, determino ao Autor que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, do NCPC) nos 

seguintes termos:

 a) Comprovar satisfatoriamente a situação de hipossuficiência (por meio 

de contracheque, extratos bancários, declaração de IRPF), nos termos do 

artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50, OU promova o recolhimento 

das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial;

 b) apresente memória de cálculos, na qual seja observado, com rigor, 

tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva da sentença coletiva, no 

item B e seus subitens, inclusive no que diz respeito às deduções 

(subitens “B4 e B5”) e forma de atualização (subitens “B5 e B6”);

c) junte cópias dos comprovantes de pagamentos das contas (boletos 

bancários, extratos de bancos comprovando o pagamento de valores, 

print das telas do back office, se tiver, logins das contas , e-mail enviados 

à empresa com dados das contas.

 Não cumpridas as determinações acima, no prazo assinalado, voltem-me 

os autos conclusos para sentença de indeferimento da inicial.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58779 Nr: 1583-14.2017.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdAF, ZENI SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1583-14.2017.811.0108 (Código 58779)

Requerente: Ana Flavia de Almeida Freitas

Requerido: Valmir Jose de Freitas

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.23), e, considerando que o 

Defensor Público atua em defesa da parte requerente, nomeio para 

patrocinar a defesa técnica do requerida o(a) advogado(a) Fabia Cristina 

Walter, OAB/MT 16.136.

Para tanto, arbitro honorários advocatícios à causídico(a) nomeado(a), o 

valor equivalente à 8 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Intime-se a causídica nomeada para apresentar a defesa do requerido no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 09 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56639 Nr: 430-43.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GASPARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:MT 18.870-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 430-43.2017.811.0108 (Código 56639)

Requerente: Edson Gasparin

Requeridos: SICREDI Ouro Verde MT

AÇÃO DECLARATÓRIA

VISTOS.

Tendo em vista que até o presente momento a parte requerente não 

efetuou o recolhimento das custas e despesas judiciais, deixando os 

autos paralisados, determino a sua intimação para que regularize o feito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021714/3/2018 Página 785 de 795



após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 09 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58617 Nr: 1489-66.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luiz Brizot, Mara Lucia Vian Brizot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luis Antonio - 

OAB:31149/PR

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte embargada 

quanto ao conteúdo da r. decisão em que: "Vistos etc. Recebo os 

Embargos à Execução para discussão, eis que tempestivos, nos termos 

do Art. 915 do NCPC, consoante certidão de fl. 26. Indefiro o pedido de 

concessão de efeito suspensivo, uma vez que não demonstrados os 

requisitos para a concessão de tutela provisória, conforme elenca o Art. 

919, §1º, do NCPC. Ademais, as questões abordadas pelos embargantes 

merecem dilação probatória ampla, incompatível, pois, com a tutela 

requerida em sede de urgência. Intime-se, pois, a embargada para, no 

prazo legal, manifestar sobre os presentes embargos, nos termos do Art. 

920 do NCPC. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24049 Nr: 315-66.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR ANTONIO BRISOT, ERASMO BRISOT, 

MARLETE BARELLA BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12409-A

 Processo n°: 315-66.2010.811.0108 (Código 24049)

Exequente: Banco John Deer S/A

 Executados: Jandir Antonio Brisot e Outros

EXECUÇÃO

VISTOS.

Tendo em vista que os autos encontram-se paralisados há quase um ano, 

haja vista a inexistência de ativos financeiros em nome dos executados, 

necessária a intimação do exequente para promover os atos de diligência 

necessários, com a atualização do débito, bem como postular o que 

entender de direito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 09 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53857 Nr: 1530-67.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Brizot, Mara Lucia Vian Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12409-A, Roberto Santos Lima 

- OAB:18.089

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de penhora, bem como mesmo prazo 

apresentar planilha de débitos atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51789 Nr: 433-32.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARUSAN FERREIRA BARBOSA, DAISE SOARES 

FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILMAR DAL OLMO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Dorado Rodrigues - 

OAB:5081, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para as providências relacionadas na Nota Devolutiva nº 

14673 1ª Oficio de Registro de Imóveis de Tapurah/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55058 Nr: 2181-02.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A sentença foi proferida de forma oral, em conformidade com o disposto 

no item 2.20.2, VII e 2.20.5 da CNGC/TJMT, cuja parte dispositiva ficou 

assim lavrada: “DISPOSITIVO: Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido verbalizado pelo autor, nos 

moldes do art. 487, I do CPC e art. 39 do da lei n° 8.213/91, nos termos 

decididos de forma oral.

Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

A presente sentença foi publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Registre-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50765 Nr: 1924-11.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO SENTENÇA: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido verbalizado pelo autor, nos 

moldes do art. 487, I do CPC e art. 39 do da lei n° 8.213/91, nos termos 

decididos de forma oral.

Operada a coisa julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

A presente sentença foi publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Registre-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50770 Nr: 1929-33.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Homologo a desistência quanto à oitiva das testemunhas Edna e Gilmara, 

e requerida a produção da prova testemunhal por meio de carta precatória 

(fl. 86), prejudicada a realização da instrução no juízo de origem, devendo 

ser expedida a CP para o juízo de São José do Rio Claro para a colheita da 

prova. Empos, conclusos para sentença. Partes cientes. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50764 Nr: 1923-26.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Dorta Zorzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Encerro a instrução e abro vistas à autora para apresentação de 

memoriais, pelo prazo de lei. Empós, conclusos para sentença. Partes 

cientes. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62024 Nr: 459-59.2018.811.0108

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DA SILVA, LEILA CABRAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Hennig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - OAB:MT-13844, 

EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:21382/O, KELI DIANA WEBER 

VERARDI - OAB:15985/B, Mabel Tibes da Silva - OAB:22.343-A, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A, VALTER LUCAS 

MARONEZI - OAB:17435/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Proceda o autor à correção do valor da causa, nos moldes como 

determinados na decisão anterior, e não por mera indicação aleatória de 

um montante, razão porque, determino que seja indicado o valor 

econômico que representa a posse supostamente turbada, em 48h, pena 

de cancelamento da distribuição. Em sendo corrigida e recolhidas as 

custas, conclusos para decisão sobre o pedido liminar. Os presentes 

saem intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50272 Nr: 1707-65.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Eduardo Ferreira - 

OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

(a)declarar a inexistência de relação jurídica debitória entre autora e réu, 

quanto ao contrato discutido nesta lide;(b)condenar a requerida ao 

pagamento de indenização, por danos morais, ante a cobrança indevida e 

injustificável de dívida inexistente, os quais restam fixados no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), que se apresentam razoáveis e suficientes a 

ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita.(c)Em se 

tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a 

partir da citação (art. 405/CC) e a correção monetária desde a data do 

arbitramento.Como consequência da sucumbência processual, custas e 

honorários advocatícios a encargo do demandado, os quais ficam 

arbitrados em 10% sobre o montante da condenação.Havendo trânsito em 

julgado, certifique-se e aguarde-se eventual pedido de cumprimento de 

sentença, pelo prazo de seis meses, remetendo ao arquivo se silentes as 

partes.Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as devidas 

baixas.P.R.I.C.Tapurah/MT, 12 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21011 Nr: 419-29.2008.811.0108

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347, 

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - OAB:10361, MARCOS 

ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neudi Galli - 

OAB:MT0006562-B

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s), Abel Sguarezi 

OAB/8.347, quanto ao desarquivamento dos presentes autos, para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57607 Nr: 954-40.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMODS, KHMDO, HMODS, LUCERENE OLIVIA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Aguarde-se a juntada do atestado de permanência carcerária, nos 

termos e no prazo esculpido na decisão de fl. 52, e, após, conclusos para 

sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45311 Nr: 1278-35.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI ROQUE PONTES, ADEMIR RIBEIRO DOS 

SANTOS, Geraldo Félix da Silva, Glaucia Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Autos n° 1278-35.2014.811.0108 (Código 45311)

AUTOR: Ministério Público Estadual

RÉU: Glaucia Maria dos Santos e outros

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Manifesta-se a patrona da acusada Glaucia Maria dos Santos às fls. 

1.314, pugnando a redesignação da Sessão de Julgamento do Júri 

agendada para o dia 12 de março do corrente ano, informando que 

desenvolveu quadro de faringite associada com rouquidão intensa e 

necessita de repouso absoluto da voz para sua recuperação. Com o 

pedido juntou laudo médico (fl. 1.315).

Consoante documentação acostada aos autos é possível atestar a 

patologia informada pela douta defensora, bem como a orientação médica 

para que se abstenha de desempenhar funções que necessitem de 

diálogos, assim, a fim de se evitar eventual prejuízo à defesa, defiro o 

pedido formulado e redesigno a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do 

Júri para o dia 27 de março de 2018 às 08h:30min.

Saliento, outrossim, que persistindo a enfermidade, deverá a defesa 

diligenciar no sentido de substabelecer o mandato conferido, em até três 

dias da data designada para realização solenidade, sob pena de 

nomeação da defensoria pública para exercer o múnus.

Sem prejuízo, cientifique-se a acusação dos documentos apresentados 
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pela defesa às fls. 1215/1312, bem como do teor da certidão de fls. 1312, 

informando que não foi possível promover a intimação da testemunha 

Josimar Medeiros.

 Cientifique-se o Ministério Público, a Defesa e a acusada.

Cumpra-se promovendo as intimação e providências necessárias.

 Tapurah (MT), 13 de março de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21164 Nr: 569-10.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347, 

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - OAB:10361, MARCOS 

ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s), Abel Sguarezi 

OAB/8.347, quanto ao desarquivamento dos presentes autos, para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 254-30.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Brizot, Erasmo Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 135.687,08 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e oito centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo 

civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado 

o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também 

a contar da data da audiência de conciliação. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos 

para concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja 

garantido.Conste do mandado de citação o valor do débito principal 

atualizado, mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 12 de março de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61756 Nr: 273-36.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 370.443,58 (trezentos e setenta mil quatrocentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), ou nomear bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do código 

de processo civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da audiência de 

conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), 

exceto quando verificados os requisitos para concessão de tutela 

provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 12 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61970 Nr: 419-77.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERCINDO PEDRO DE PINHO, POLIANA ELIZA 

DENARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.CITE-SE e intime-se o executado para efetuar o pagamento 

do valor de R$ 19.174,37 (dezenove mil cento e setenta e quatro reais e 

trinta e sete centavos), ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do artigo 335, I, do código de processo civil.Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, 

através de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele 

pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, também a contar da data da 

audiência de conciliação. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 

919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para concessão de 

tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido.Conste do 

mandado de citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 12 de março de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35947 Nr: 1150-94.2008.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2008/372 – (Código 35947)

Exequente: Odete Pereira de Souza

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Odete Pereira de Souza 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a requerente informa o carimbo de quitação às fls. 

51/52.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, deixo de apreciar a manifestação de fls. 53/59, tendo em vista 

que o pagamento já fora requisitado e a obrigação ora executada fora 

integralmente adimplida ao qual refuta-se ser a via inadequada para 

querelas entre advogados, evitando-se assim, tumulto no aludido 

processo.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Terra Nova do Norte/MT, 04 de setembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56443 Nr: 956-50.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FRAMENTO NARZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para:a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo 

n. 767914554 entre Nair Framento e Banco Bradesco S.A;Em 

consequência, declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC.Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, com base no 

art. 20, § 3º do Código de Processo Civil, em 20% (vinte por cento) do 

valor da causa. Nada mais havendo, após o trânsito em julgado e as 

providências de praxe, arquivem-se os autos, com baixa na 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35965 Nr: 1171-70.2008.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALICIA ELVIRAM LABORÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2008/377 – (Código 35965)

Exequente: Adalicia Elviram Laborão

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Adalicia Elviram Laborão 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a requerente informa o carimbo de quitação às fls. 

57/58.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, deixo de apreciar a manifestação de fls. 60/66, tendo em vista 

que o pagamento já fora requisitado e a obrigação ora executada fora 

integralmente adimplida ao qual refuta-se ser a via inadequada para 

querelas entre advogados, evitando-se assim, tumulto no aludido 

processo.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Terra Nova do Norte/MT, 05 de setembro de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61574 Nr: 766-19.2017.811.0085

 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: LB, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 09/05/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61231 Nr: 573-04.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADALBERTO DO CARMO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 30/05/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61587 Nr: 779-18.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGACIR ROSA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 30/05/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61332 Nr: 627-67.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Renato Zantedeschi Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 23/05/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61668 Nr: 821-67.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR BERNARDINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 02/05/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61272 Nr: 596-47.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARET DE LOURDES PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 16/05/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61068 Nr: 470-94.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA DOMINGUES DE OLIVEIRA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 02/05/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61346 Nr: 630-22.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES LISBOA DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 23/05/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61370 Nr: 646-73.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCEDINO QUINTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 23/05/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59540 Nr: 1135-47.2016.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASEMIRO OLKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, nota-se que já foi designada audiência de 

justificação, nos termos do art. 562, 2ª parte, do NCPC, ocasião em que a 

parte informou que não tinha testemunhas para apresentar em audiência, 

conforme ata de audiência de fl. 46.

Sendo assim, chamo o feito à ordem para cancelar a audiência designada 

à fl. 47.

Intimem-se.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63298 Nr: 227-19.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.B.F INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO GUSTAVO DURKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13.535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Se preenchidos os requisitos do art. 260, do CPC, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Caso contrário, oficie-se 
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solicitando a complementação.

Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos à Comarca de origem com as nossas 

homenagens de estilo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61184 Nr: 537-59.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALGILSON BISPO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 16/05/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50371 Nr: 275-85.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONÇALVES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo as 

partes, acerca da Pericia marcada para dia 09/05/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61760 Nr: 862-34.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSARIA APARECIDA CONSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 02/05/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

Publicado no DJE nº. _____ em ___/____/____

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55788 Nr: 619-61.2015.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para que se manifeste no prazo legal, acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 55-56, a respeito da "não localização de bens 

passíveis de penhora da parte devedora".

CERTIFICO, ainda, que intimo a parte requerente, para que, no prazo de 

10(dez) dias, providencie o pagamento da Diligência Remanescente do 

Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no valor de R$ 453,30 

(quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos). O referido valor 

deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de 

pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36999 Nr: 1019-85.2009.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU ORACZ DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5736-O

 Certifico e dou fé que já foi realizada a perícia no autor da ação, conforme 

documento acostado às fls. 148/149, motivo pelo qual, conforme 

determinado às fls. 146, passo a INTIMAR as PARTES para querendo 

manifestar-se acerca do laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias.

Do mesmo modo, certifico que resta cancelada a perícia agendada para o 

dia 09.05.2018, eis que já realizada e o laudo se encontra nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-78.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MORANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que passo a intimar a parte promovente, através da sua 

advogada, para comparecer na audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 03 de maio de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-95.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ESCAME E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que passo a intimar a parte promovente, através do seu 

advogado constituído nos autos, para comparecer na audiência de 

conciliação designada para o dia 03 de maio de 2018, ás 14h00min, bem 

como da decisão inicial que deferiu a antecipação da tutela ID. 5693601.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-30.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI DE FATIMA MAGIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GGBPLAST BRINQUEDOS E UTILIDADES PLASTICAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que passo a intimar a parte Promovente, através da sua 

advogada constituída nos autos, para comparecer na audiência de 

conciliação designada para o dia 03 de maio de 2018, às 15h00min.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60698 Nr: 369-81.2017.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A, Juizo de Direito da 17ª Vara Cível de São Paulo-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valeria Juliano, Juizo da Vara Única de Vila 

Bela da Santíssima Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Martinelli de Mendonça - 

OAB:13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 MAPA PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, apresentar compravante de depósito de diligência, conforme 

mapa abaixo, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

LOCAIS DAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS:

 Sítio Primavera, GLEBA SANTA HELENA, ZONA RURAL, Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT. (160 km rodados - R$ 400,00)

Avenida Marechal Rondon, nº 1481, CENTRO, PONTES E LACERDA-MT 

(COMARCA CONTÍGUA). (150 km rodados - R$ 375,00)

VALOR TOTAL DAS DILIGÊNCIAS

R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais)

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: Nº 013/2013.

EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA COMPLEMENTAR 

D I S P O N Í V E L  N O  S I T E : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 9285 Nr: 140-15.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jacinto Suzano, Berenice Luiz da Costa 

Pereira, Lia Mara Pereira Maluf, Luciane Leite do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3.565/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Autora para 

apresentar comprovante de depósito de diligência, no prazo legal, 

conforme mapa abaixo, em conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 

deste juízo.

MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S)

Diligencias para proceder à citação dos requeridos, conforme mandado nº 

77-6007 de código: 9285.

Urbano

 Endereço: Rua Dr. Mário Correa, s/n Centro, em Vila Bela da SSª 

Trindade-MT.

VALOR DA DILIGÊNCIA: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 013/2013.

EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DISPONÍVEL NO 

SITE: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63706 Nr: 199-75.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFFdP, PGFdP, LFFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

1- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade 

da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC.

3- Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% 

dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte à data da citação, a serem depositados na conta bancária 

indicada pela parte autora ou entregues diretamente, mediante recibo.

4- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 119157 Nr: 2513-50.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248505, 

JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Carta Precatória Cód. 119157

Extraída dos autos de Busca e Apreensão Cód. 160424 – 4ª Vara – 

Sinop/MT

Polo Ativo: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Polo Passivo: Aparecida dos Santos

CERTIFICO, em cumprimento ao presente mandado expedido por 

determinação do MM. Juiz de Direito Dr. Adalto Quintino da Silva, que nos 

dias 23/02 até o dia 10/03/2018, diligenciei por seis vezes à Rua Jerônimo 

Pereira Junior, n. 104 – Bairro Princesa Isabel – Vera/MT, porém, não logrei 

êxito em localizar o veículo a ser apreendido.

Ainda, nesse período, diligenciei por dez vezes na região urbana de Vera, 

em postos de gasolina, supermercados, oficinas e no comércio em geral, à 

procura do veículo referido no mandado, contudo, não o localizei.

Assim, DEIXEI DE APREENDER o veículo descrito no mandado, por não 

encontrá-lo.

DEIXEI DE CITAR a devedora APARECIDA DOS SANTOS, pois é 

desconhecida no endereço referido no mandado, segundo informações do 

atual morador.

CERTIFICO, por fim, que foram realizadas 16 (dezesseis) diligências 

urbanas (R$ 240,00) para a tentativa de localização e apreensão do bem e 

citação da devedora, o que infelizmente não foi possível, apesar de todo o 

esforço empreendido.

 Assim, solicita-se a INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar o valor 

correspondente às diligências complementares efetuadas no valor de R$ 

225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), já descontado o depósito inicial de 

R$ 15,00, cujo numerário deverá ser pago mediante guia própria no portal 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Sra. Gestora Judiciária para 

emissão da guia.

 Assim, devolvo em cartório.

 Vera/MT, 12 de março de 2018.
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Kleyton Wellington dos Santos

 Oficial de Justiça – Mat. 21891

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 119910 Nr: 2839-10.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUNIOR DE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar o valor correspondente às 

diligências complementares efetuadas, descontando-se o depósito inicial 

de R$ 155,00, ou seja, R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), cujo 

numerário deverá ser pago mediante guia própria no portal eletrônico do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Sra. Gestora Judiciária para 

emissão da guia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 113570 Nr: 171-66.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA APARECIDA 

TELES - OAB:17473

 Intimar os Advogados constitutidos nos autos, para QUE PROVIDENCIE 

COMPARECIMENTO DAS PARTES E TESTEMUNHAS NA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA para o dia 29/06/2018 às 09h:00min, neste Juízo, conforme 

decisão proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116528 Nr: 1409-23.2017.811.0102

 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: GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, NAYARA 

PAULINA FERNADES ROSA - OAB:113.090 MG

 Autos nº: 14-09-23.2017.811.0102

Código nº:116528

 Vistos etc.

Trata-se de ação pelo rito especial, ajuizada por GUSTAVO FERREIRA DE 

SOUZA em face de ELIZABETE FATIMA NICHELE, na qual objetiva o 

reconhecimento de união estável pelo período de 07/11/1993 à 

14/04/2017, bem como sua dissolução.

Inicialmente, verifico que não merece acolhimento a impugnação ao valor 

da causa, pleiteado pela parte requerida.

 Isso porque, o valor da causa é um dos requisitos essenciais da petição 

inicial, que deve ser determinado ainda que a demanda não tenha valor 

econômico, nos termos do artigo 258 do CPC.

Versando-se os autos de reconhecimento e dissolução de união estável, 

onde as partes discutem bens passiveis de partilha, o valor da causa 

deve corresponder à vantagem patrimonial, ao proveito econômico, que se 

busca com a demanda, possuindo, por sua vez, caráter estimativo.

No presente caso, verifica-se que a requerida impugna o valor da causa, 

sob o argumento de que o requerente patrimônio superior ao valor 

indicado nos autos, porém não traz elementos que efetivamente se 

contraponham à valoração feita pelo requerente e que possam subsidiar o 

entendimento do juízo.

 Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. VALOR DA CAUSA.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que a 

demanda trará às partes. Porém, existindo controvérsia inclusive sobre o 

patrimônio que integrará o monte partível e ausente elementos que 

emprestem verossimilhança à tese da parte impugnante, correto o julgador 

que desacolheu o incidente. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70062402532, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 11/12/2014).

De outro lado, verifico que a parte requerida postulou os benefícios da 

justiça gratuita, alegando não dispor de recursos par custear as despesas 

processuais, contudo, verifico que não juntou aos autos quaisquer 

documentos que comprovem tal alegação.

Desse modo, sem prejuízo do saneamento do feito, INTIME-SE a requerida 

para que comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, os pressupostos da 

gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício, nos termos 

do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inexistindo outras questões preliminares arguidas ou que devam ser 

conhecidas de ofício, dou por saneado o processo.

Em atenção aos fatos argumentados nos autos, a prova recairá sobre os 

fatos controvertidos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e 

contestados pela outra.

 Como pontos controvertidos, fixo: (i) o termo inicial e final da união 

estável; (ii) o valor da pensão alimentícia à requerida (possibilidade e 

necessidade); (iii) a realização de benfeitorias em bens particulares do 

requerente com o auxilio da requerida; (iv) a existência de frutos 

percebidos na constância do casamento.

Para elucidação do ponto fixado, defiro a produção de prova documental 

consistente nos documentos já colacionados aos autos, bem como a 

colheita de prova testemunhal.

Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso 

em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o 

ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do 

Código de Processo Civil.

 As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas 

deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas 

já suscitadas nos autos.

 Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 29 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14HS00MIN.

Desde já fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de 

que cabe a ele (s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do 

art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).

Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, 

determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a 

solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.

INTIMEM-SE as partes para comparecimento a solenidade.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Vera/MT, 11 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 116528 Nr: 1409-23.2017.811.0102

 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: GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, NAYARA 

PAULINA FERNADES ROSA - OAB:113.090 MG
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 Intimar os Advogados constituidos nos autos para que providenciem o 

comparecimento das partes e testemunhas na audiência designada para o 

dia 29/06/2018, às 14hs00min. INTIMAR AINDA, o Advogado da parte 

autora para que comprove no prazo de 05 (cinco) dias, os pressupostos 

da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício, 

conforme decisão proferida nos autos.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CLÁUDIA 
 
 

EDITAL N.º 04/2018/DF 
 
A Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de 
Cláudia/MT, no uso de suas atribuições legais, e na forma do Edital n. 014/2012/GSCP, 
 
1. Torna público o GABARITO PRELIMINAR referente à prova realizada no dia 
11/03/2018, para seleção de estagiários de Nível Superior da Comarca de Cláudia-MT. 
 
 
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 ANULADA 
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 

 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital, que será publicado no Diário da Justiça eletrônico, no átrio do 
Fórum, Imprensa do TJMT.  
 
Cláudia, 12 de março de 2018. 
 
 
Thatiana dos Santos 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA UBIRATÃ 
 
 

EDITAL Nº01/2018/DF 
 

O Exmo. Sr. Dr. Érico de Almeida Duarte , MM. Juiz de Direito Diretor do Foro em 
Substituição Legal da Comarca de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições legais, em cumprimento a determinação superior, e em conformidade 
com o disposto no Edital nº 006/2011/PRES do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
torna pública a abertura do Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador (a) 
do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Nova Ubiratã/MT, mediante as 
seguintes condições:  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1 O processo seletivo será regido por este Edital, com o apoio da Comissão e 
executado pelo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Nova Ubiratã/MT. 
1.2 O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de 
Conciliador e far-se-á mediante prévia inscrição, que os habilitará a se submeterem à 
prova de múltipla escolha.  
1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de Magistrado ou de Servidor 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo 
com a Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.  
1.4 Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de 
Auxiliares da Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício e 
responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, 
fazer prova da regularidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.  

1. DAS VAGAS  
2.1 A seleção visa à formação do cadastro de reserva para Conciliadores da Vara Única 
da Comarca de Nova Ubiratã. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 
3.1 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;  
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d) Ter idade mínima de 18 anos;  
e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de 
natureza cível;  
f) Não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde pretenda 
exercer a função;  
g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias;  
h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade 
associativa.  
i) 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.  

4. DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA  
4.1 O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente 
indenizatório, pelas suas atuações em favor do Estado, observando-se o teto estipulado 
no art. 12 do Provimento n. 40/2008/CM, obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, 
de acordo com o movimento forense da Unidade do Juizado: 

Movimento forense 
mensal do Juizado 

Especial 

Valor do abono por 
audiência realizada e com 

conciliação positiva 

Valor do abono por 
audiência realizada sem 

conciliação positiva 

Até 50 feitos 0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 

De 51 a 100 feitos 0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 

De 101 a 150 feitos 0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 

Acima de 150 feitos 0,5 UPF/MT 0,2 UPF/MT 

4.2.1 Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, sendo 
vedado, em qualquer caso, pagamento retroativo.  
4.2.2 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo 
a cumulação, quando se tenha ultrapassado o referido teto.  

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO  
5.1 São atribuições do Conciliador:  
a) abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou do Juiz 
Leigo, promovendo o entendimento entre as partes;  
b) redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do Juiz Togado;  
c) certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das sessões 
que tenha presidido;  
d) tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de 
conciliação.  
e) preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor judiciário, 
para certificar, e ao juiz, para atestar.  
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5.2 São deveres do Conciliador: 
a) assegurar às partes igualdade de tratamento;  
b) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição;  
c) manter rígido controle dos processos em seu poder;  
d) não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à homologação 
do Juiz Togado;  
e) comparecer, pontualmente, no horário de inicio das sessões de conciliação e não se 
ausentar, injustificadamente, antes de seu término;  
f) agir sob a orientação do Juiz Togado;  
g) tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério 
Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da 
Justiça;  
h) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;  
i) utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário;  
j) não advogar perante os Juizados Especiais, durante o período do credenciamento;  
k) frequentar cursos e treinamento indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça  

6. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
6.1 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, no 
endereço da Comarca de Nova Ubiratã, Avenida Tancredo Neves, 1131, Centro, Nova 
Ubiratã/MT, CEP:78888-000, no período de 19.03.2018 a 02.04.2018, no horário das 
12h às 19h, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição 
feita fora desse período.  
6.2.1 O pedido de inscrição será dirigido a Diretoria do Foro, podendo ser realizadas 
pessoalmente, ou por meio de um procurador devidamente habilitado, ou, também, pelo 
correio, o qual deverá ser postado até o dia 02.04.2018, comprovado por meio de 
carimbo de postagem dos correios.  
6.2.1.1 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.  
6.3 A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das 
normas e condições estabelecida neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.  
6.4 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
para Credenciamento de Conciliadores o direito de excluí-lo do processo seletivo por 
preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem como em virtude da 
ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 
responsabilidade penal.   
6.5 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado no local e na data de realização das provas.  
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6.6 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição 
e, em caso de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no 
dia da realização da prova, além da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de 
casamento ou da decisão judicial que justifique a discordância. 
6.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, 
deverá solicitar atendimento especial para tal fim.  
6.7.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da 
prova. 

7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS  
7.1 Será disponibilizada no átrio do Fórum, no dia 04.04.2018, uma lista com as 
inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que não constarem 
da relação.  
7.2 Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de 
prova pré-constituída, dirigido ao Juiz responsável pela execução, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, contados da divulgação do resultado, devendo ser entregue no local e horário 
em que foram realizadas as inscrições.  

8. DA PROVA  
8.1 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.  
8.2 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo 
atribuída notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.  
8.3 As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo V 
do presente Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento:  
 

Questões/Tipo 
Área de Conhecimento: 

Língua Portuguesa 
Direito Constitucional 
Direito Civil 
Direito Processual Civil 
Direito Penal 
Direito Processual Penal 
Lei dos Juizados Especiais 
Legislação Específica 

8.4 A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo.  
8.5 A Prova Objetiva será aplicada no dia 15.04.2018, às 13h00 (horário de Mato 
Grosso), em local a ser divulgado a partir do 5º dia útil após o encerramento das 
inscrições, mediante afixação de edital no átrio do Edifício do Fórum desta Comarca, 
bem como divulgado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br. 
8.6 O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com 
antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta 
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esferográfica de tinta azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento de 
identidade original.  
8.7 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o 
horário fixado para seu início.  
8.8 Só será permitido o acesso à sala de prova ao candidato que apresentar o documento 
de identidade, cujo número registrou na Ficha de Inscrição.  
8.8.1 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando 
Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de 
Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional 
(ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional 
expedida por órgão público que, por lei federal, valha como identidade; carteira de 
trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo 
aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de 
validade).  
8.8.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, trinta dias.  
8.9 O candidato que se retirar do ambiente de provas não pode retornar em hipótese 
alguma.  
8.10 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se 
do local simultaneamente.  
8.11 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo 
alegado.  
8.12 O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a 
realização da prova como justificativa de sua ausência.  
8.12.1 O não-comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará 
desistência do candidato e resultará em sua eliminação do certame.  
8.13 Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre 
candidatos, nem utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de 
consulta.  
8.14 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta 
esferográfica azul ou preta, que será o único documento válido para a correção das 
provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas 
neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em hipótese alguma, 
haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  
8.14.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas 
serão de inteira responsabilidade do candidato.  
8.15 Será nula a resposta dada pelo candidato quando:  
a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis;  
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada;  
c) não estiver assinalada na folha de respostas;  
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d) preenchida fora das especificações.  
8.16 O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas, levando o 
caderno de provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto 
para o seu término.  
8.17 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato 
que, durante a sua realização:  
a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas;   
b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou 
impresso que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro 
candidato;  
c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, 
receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar;  
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, autoridade presente e/ou demais candidatos;  
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;  
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 
realização;  
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal;  
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de texto 
definitivo;  
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na 
folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo;  
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido;  
k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou 
de terceiros, em qualquer etapa do concurso.  
8.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.  
8.19 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu 
conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação.  

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  
9.1 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de 
respostas, será igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em 
concordância com o gabarito definitivo da prova.  
9.2 O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos pontos obtidos 
nos itens que a compõem.  
9.3 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 
50 (cinquenta) pontos.  
9.4 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da 
nota final.  
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10. RECURSOS  
10.1 Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da 
Prova Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz 
responsável pelo Processo Seletivo, da Comarca para qual está concorrendo, por petição 
fundamentada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 
subsequente ao da divulgação do resultado.  
10.2 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, 
sendo desconsiderado o recurso em duplicidade.  
10.3 Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que 
apontem as circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, 
conforme determinado pelos Editais e Comunicados.  
10.4 Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a 
publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, 
processando-se o resultado da Prova Objetiva.  
10.5 Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem 
recorrido.  
10.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 
e/ou de gabarito definitivo.  
10.7 A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local 
da ciência do parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo 
Processo Seletivo.  

11. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL  
11.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita 
por meio de Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico bem como divulgado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br. 
11.2 Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão 
sempre os nomes dos candidatos, em ordem de classificação.  
11.3 Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de 
prioridade:  
I – que for mais idoso;  
II – exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário;  
III – exerceu função no Poder Judiciário;  
IV – exerceu atividade extracurricular Jurídica (estágio);  
V – frequentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Juizados Especiais 
promovido pelo Poder Judiciário;  
VI – apresentou maior tempo de formação em nível superior;  
VII – tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Lei dos Juizados Especiais.  
 

12. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO  
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12.1 A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça.  

13. DO CREDENCIAMENTO  
13.1 A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas 
ao cadastro de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação 
final e o prazo de validade da seleção.  
13.2 Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, na ordem de classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que 
surgirem dentro do prazo de validade da seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, 
admitida uma única prorrogação.  
13.2.1 O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, 
dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de 
descredenciamento.  
13.3 Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:  
a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro na 
Previdência Social; 
b) Certidão negativa de antecedentes criminais;  
c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV).  
d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não está 
filiado a partido político e que não representa órgão de classe ou entidade associativa;  
e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em Curso de 
Direito, se acadêmico;  
f) Atestado de sanidade física e mental;  
g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de 
mediação e arbitragem;  
h) Curriculum Vitae.  
13.3.1 Os documentos de que tratam o subitem anterior deverão ser entregues no 
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca onde irá atuar no prazo de 05 (cinco) 
dias, após a publicação do resultado final do Processo Seletivo.  
13.3 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de 03 (três) 
dias para se apresentar ao Juiz responsável pelo Juizado Especial Cível ou Criminal, na 
Comarca para a qual o candidato foi aprovado, devendo, nesse momento, assinar o 
Termo de Compromisso e Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência 
da função.  
13.4 No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á à nomeação dos 
demais candidatos habilitados, observada a ordem classificatória.  
13.5 Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as funções 
de conciliador.  
13.6 Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o 
candidato deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pelo Juizado Especial 
Cível ou Criminal. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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14.1 O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos 
eventos desse Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato.  
14.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o 
credenciamento do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos 
documentos, na inscrição ou na realização das provas.  
14.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os 
procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos 
comunicados, avisos e demais instrumentos que forem publicados.  
14.3.1 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 www.tjmt.jus.br, e/ou publicados no Diário da Justiça 
Eletrônico.  
14.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento, que lhe disser respeito, 
circunstância que será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.  
Nova Ubiratã, 09 de março de 2018. 
 
 

Érico de Almeida Duarte 
Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal 
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ANEXO I 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROCESSO SELETIVO PARA O 

CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR 
 

1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal 

e Verbal. Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos 

e modos verbais. Vozes do Verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal 

e Verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. 

2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. 

Princípios Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. 

3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos 

jurídicos. Dos atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – 

classificação, aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; da propriedade móvel e 

imóvel – da aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e 

imóvel) Prescrição e Decadência. Direito do Consumidor. Lei 8.078/90 (CDC). 

4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Audiência. 

Conciliação. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição 

de Documento ou Coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal. 

5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de 

penas. Tipos Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. 

Ambientais. Da Aplicação da Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). 

Lei do Porte de Arma. Conversão da Pena de Prestação de Serviço à Comunidade em 

Privativa de Liberdade. 

6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral, Do Inquérito Policial, 

Da Ação Penal, Da Competência, Da Prova, Da Citação e Intimações e da Sentença. 

7. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Lei 9.099/95 (com as alterações posteriores) e 

10.259/01. 

8. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui 
nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como 
Auxiliares da Justiça e dá outras providências) - REGIMENTO INTERNO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REGIMENTO 
INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO 
DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI 
ORDINÁRIA Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos 
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Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) - LEI 
ORDINÁRIA Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (Institui o Código de 
Trânsito Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 
(Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA 
Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e 19 mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe 
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, e dá outras providências) - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 
38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio 
Ambiente e dá outras providências) 
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ANEXO II 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO PARA O CREDENCIAMENTO DE 

CONCILIADOR(A) 
 
INSCRIÇÃO N.º    Data do Recebimento: 

Nome do Candidato: 

Identidade: Órgão Expedidor: Data de Expedição CPF: 

Título de Eleitor: Zona Seção 

PIS/PASEP/NIT 

Data de Nascimento: Estado Civil: Sexo: M (     ) F (     )  Canhoto (    )       Destro (    ) 

Filiação: 

Endereço Residencial: 

 

Telefone Residencial Telefone Celular 

email: 

Grau de Instrução:  

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação: 

Data de conclusão do curso: Cidade: UF: 

Local de Trabalho: 

Endereço: 

Telefone: 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de 
Conciliador(a) do Juizado Especial da Comarca de Nova Ubiratã, exigido pelo Edital nº 01/2018/DF e a 
elas me sujeito integralmente. 
 

assinatura do(a) candidato(a) 
 
 

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR(A) 
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Inscrição nº:  
 
 
Nome do Candidato: 
____________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Nova Ubiratã-MT, ______/______/______ 
 
 
 

____________________________________ 
assinatura do responsável pela inscrição 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 
 

ANEXO I 
 

DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Entidade  
CNPJ  
Responsável  
CPF  
Competência Mês:                          Ano: 
 

SALDO INICIAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 

  
  
  
  
Saldo inicial total (A)  
 

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS 
Nº de 
ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
Total dos recebimentos do mês(B)  
 

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS 
Nº de 
ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
Total dos recebimentos do mês(C)  
 

APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL 
Saldo inicial total (A)  
(+) Total dos recebimentos do mês (B)  
(-) Total dos pagamentos do mês (C)  
(=) SALDO FINAL TOTAL (D)  
 

SALDO FINAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 

  
  
  
  
Saldo inicial total (E)  
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Local, data 
Responsável, assinatura. 
 
Observações: 
 
 1 – Saldo inicial discriminado – saldo existente no inicio do período em Caixa e/ou Banco 
informando nome do Banco, agencia, tipo e número de conta. 
 
2 – Demonstrativo dos recebimentos – utilizar uma linha para cada recebimento, em ordem 
cronologia da data do efetivo recebimento (regime de caixa). Acrescentar linhas que se 
fizerem necessárias. 
 
3 – Demonstrativo de pagamentos – utilizar uma linha para cada pagamento, em ordem 
cronológica da data do efetivo pagamento (regime de caixa). No caso dos pagamentos, 
cheques não compensados no mesmo mês devem ser considerados na planilha do mês de 
compensação do cheque. Acrescentar linhas que fizerem necessárias. 
 
4 – Dos documentos – todos os documentos informados serão baseados em documentos 
aceitos pela legislação fiscal (ex.: notas ficais, cupons fiscais, recibos de pagamentos e 
autônomos, recibos de salários, etc.), devidamente preenchidos, conforme item 7.32.48, II – c, 
do Provimento. Anexar extrato bancário do período. 
 
5 – Da prestação de contas final – deverá ser acompanhada de Relatório detalhado, assinado 
pelo responsável da entidade beneficiada, contendo informações tais como: execução do 
objeto e atingimento dos objetivos; meta alcançada, população beneficiada, avaliação de 
qualidade dos serviços prestados, montante de recursos aplicados; descrição do alcance social; 
localidade e/ou endereço da execução do objeto/objetivo; demais informações ou registros e, 
especialmente, detalhar as atividades realizadas no atendimento ao público alvo, inclusive 
com registro fotográfico(item 7.32.48, II – a). 
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ANEXO III 
 

FORUMULARIO DE CADASTRAMENTO 
 

Dados de identificação da Entidade interessada 
Nome Completo da Instituição: 
CNPJ: 
Natureza Jurídica: 
Endereço: 
Município: 
Atividade principal da instituição: 
Nome completo do diretor da instituição: 
CPF: 
Telefone residencial: 
Telefone funcional: 
Telefone celular: 
E-mail: 
Responsável pelo benefício: 
Assinatura do diretor da instituição: 
 
Acompanha o cadastro cópia dos seguintes documentos, conforme item 7.32.28: 
 

a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em cartório; 
 

b) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 
administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 

 
c) Os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 
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 
 
 
 
3.1 – Períodos e Turnos 
 
 
 

(   ) Dias úteis 
[Manhã (    )/ Tarde (    )/ Noite (   )] 
(   ) Sábados 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 
Domingos 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 
Feriados 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

3.2 – Número limite de vagas: 
Manhã: 
Tarde: 
Noite: 

Obs.: 

3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 
 
 
 
 

Obs.: 

3.4 – Há período(s) de férias durante ao 
ano?(Interrupção dos serviços prestados) 
 
 

Obs.: 
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3.5 – Existe algum benefício que pode ser 
oferecido ao prestador de serviços (vale 
transporte, alimentação etc.)? 
 
*Se a resposta for SIM especifique. 
 
 
 

(    ) Não 
 
(    ) Sim 

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 
(    ) Razoável adequado 
(    ) Precisa de melhorias 
 
Obs.: 
 
 
 

4.3 – 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 à incêndio 
disponíveis? 

(    ) Sim – Quais ? 
 
 
(     ) Não 
 
Obs.: 
 
 

4.5 – Em caso de acidente com o prestador 
de serviços, qual o procedimento a ser 
adotado pela instituição? 

Obs.: 
 
 
 
 
 

5- ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 
APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITORIO 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 
1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 

(    ) 
 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite  
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(    ) 
3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 

(    ) 
 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

ENSINO/CRECHE 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

LIMPEZA/COZINHA 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

MANUTENÇÃO 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 
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4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

OUTROS 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

 
Observações gerais: 
 
 
 
 
 
Assinaturas: 
 
Técnico responsável pelo relatório 
 
Presidente/Diretor da Instituição 
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ANEXO V 
 
1. Dados de Identificação de 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 Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição; 
1.6 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 o projeto se voltará. 
 
3. Objetos 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 alvo 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 03(três) orçamentos referentes ao objeto da 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. 
 
6 - ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 
UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE TOTAL 1 
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TOTAL 2  
Unidade  = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da 
Unidade = preço da cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor da unidade; Total 2 
=  soma da coluna Total 1. 
 
 

7 – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
Atividade          Jan 

 
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Ou Nov De 

 
 
 

            

 
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 
 
 
 
APÊNDICES 
 
 
REFERÊNCIAS 
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